
Pytania dla szkół podstawowych (Maluch) 

 
Wielbłądy mogą przeŜywać na pustyni przez wiele dni bez wody i pokarmu. Gruba wełna na 
grzbietach osłania je przed słońcem. Reszta ciała jest mniej owłosiona co pomaga szybko tracić 
ciepło. Wielbłądy potrafią wytwarzać wodę z tłuszczu, który gromadzą. Nie magazynują 
jednak tłuszczu pod skórą, gdyŜ to utrudniłoby schładzanie organizmu, lecz gromadzą go w 
garbach. Mieści się tam do 45 kg tłuszczu. Gdy wielbłąd długo nie pije to chudnie a jego garb 
maleje. Po znalezieniu wody, w ciągu 10 minut wielbłąd potrafi wypić jej tak duŜo, Ŝe powraca 
do dawnego wyglądu. 
 
1. Ile garbów ma wielbłąd? 

a. nie ma w ogóle garbów 
b. trzy 
c. jeden albo dwa 
d. cztery 

 
2. Co wielbłąd magazynuje w garbie/garbach na grzbiecie? 

a. tłuszcz 
b. wodę 
c. poŜywnie 
d. nic nie magazynuje 

 
3. Gdzie moŜna spotkać dziko Ŝyjące wielbłądy? 

a. w dŜungli 
b. na sawannie 
c. w lasach równikowych 
d. na pustyni 
 

*** 
 

4. W jaki sposób naleŜy pozbywać się śmieci? 
a. wyrzucać na wysypiskach w lesie 
b. zostawiać przy drodze 
c. wyrzucać do odpowiednio przygotowanych i podpisanych pojemników 
d. palić na polu lub na łące 
 

5. Ekotorba na zakupy powinna być: 
a. trwała i wytrzymała, tak by moŜna z niej było długo korzystać 
b. cienka i mało wytrzymała 
c. jednorazowa 
d. zielona 

 
6. Rezerwat przyrody to: 

a. obszar całkowicie zalesiony 
b. obszar objęty ochroną prawą ze względu na jego walory przyrodnicze 
c. teren zasiedlony przez ginące gatunki zwierząt 
d. teren atrakcyjny ze względu na krajobraz  

 
7. Co naleŜy zrobić, jeśli w pobliŜu swojego domu czy ogrodu zauwaŜy się gniazdo szerszeni? 

a. trzeba je podpalić  
b. zgłosić to straŜy poŜarnej 
c. naleŜy zaleć je wodą 
d. spryskać je specjalnym środkiem na owady 

 
 



8. Zwierzątko popularnie zwane „gackiem” to 
a. mysz 
b. wróbel 
c. nietoperz 
d. królik 
 

9. Który z wymienionych ptaków przed zimą odlatuje do ciepłych krajów? 
a. bocian 
b. sójka 
c. orzeł 
d. sikorka 

 
10. Zbierając makulaturę i oddając ją do miejsca skupu pomagasz chronić przede wszystkim: 

a. lasy 
b. lodowce 
c. zwierzęta 
d. rośliny chronione 

 
11. Którego z tych zwierząt nie spotkasz w lesie zimą: 

a. jeŜa 
b. sarny 
c. gila 
d. lisa 

 
12. Niektóre zwierzęta są aktywne tylko nocą. Wtedy polują lub poszukują poŜywienia. Takim 
zwierzęciem jest np.: 

a. Ŝaba 
b. nietoperz 
c. wilk 
d. krokodyl   

 
13. O którym zwierzęciu mówi się, Ŝe chadza własnymi drogami: 

a. koń 
b. królik 
c. wróbel 
d. kot 

 
14.  Zimą, niektóre ze zwierząt leśnych muszą być dokarmiane. Zajmuje się tym: 

a. nikt, zwierzęta muszą sobie same poradzić 
b. policja 
c. wojsko 
d. leśniczy 

 
15. Ten ptak ma długie czarne pióra na ogonie, czarno zabarwione skrzydła i biały brzuch. 
MoŜna go spotkać na obrzeŜach lasów, na łąkach i w miastach. Lubi błyszczące przedmioty, 
które zbiera i zanosi do swojego gniazda. Ten ptak to: 

a. gil 
b. sroka 
c. bocian 
d. sikora 

 
 
 
 
 



16. To drzewo choć ma igły, gubi je na zimę. To drzewo to: 
a. choinka 
b. świerk 
c. modrzew 
d. sosna 
 

17. Która planeta układu słonecznego połoŜona jest najbliŜej Słońca: 
a. Merkury 
b. Wenus 
c. Ziemia 
d. Jowisz 

 
18. Co to jest rykowisko: 

a. miejsce gdzie dziki ryją ziemię szukając poŜywienia 
b. to stado bawołów 
c. to okres dobierania się w pary jeleni 
d. to rezerwat zwierząt kopytnych 

 
19. Klępa to: 

a. rodzaj antylopy afrykańskiej 
b. samica łosia 
c. mały łoś 
d. stary jeleń 
 

20. W jaki sposób moŜna oszczędzać energię elektryczną? 
a. nie zapalać światła w domu 
b. nie jeździć tramwajem 
c. zamontować Ŝarówki energooszczędne 
d. korzystać z ogrzewania podłogowego 

 
21. Ten grzyb jest niezwykle ceniony na świecie ze względu na swój smak i zapach. MoŜna go 
znaleźć niezwykle rzadko. Rośnie pod ziemią i do jego wyszukiwania wykorzystuje się 
specjalnie trasowane psy. Ten grzyb to 

a. borowik 
b. huba 
c. grzyb mung 
d. trufla 

 
22. Woda oligoceńska to woda czerpana z głębokich warstw ziemi z tak zwanych studni 
oligoceńskiech. Jej zaletą jest czystość i brak zapachu. Jak długo moŜna przechowywać w 
domu taką wodę: 

a. 1 dzień 
b. moŜna ją pić tylko ze studni 
c. miesiąc, jeśli trzyma się ją w garnku 
d. tydzień 

 
23.  Samce niektórych gatunków odbywają taniec godowy aby zwabić samicę. Do takich 
ptaków naleŜy 

a. bocian 
b. Ŝuraw 
c. wróbel 
d. kruk 
 
 



24. Pierwszym w Polsce Parkiem Narodowym powstałym w 1921 roku był:  
a. Świętokrzyski Park Narodowy 
b. Biebrzański Park Narodowy, 
c. Ojcowski Park Narodowy 
d. Białowieski Park Narodowy, 

 
25. Kiedy załoŜono najmłodszy w Polsce Park Narodowy: 

a. w 2001 roku 
b. w 1990 roku 
c. na początku XX wieku 
d. w 2008 roku 

 
26. Największym Ŝyjącym współcześnie gadem jest: 

a. legwan zielony 
b. krokodyl róŜańcowy 
c. waran z Komodo 
d. pyton tygrysi 

 
27. Freon był gazem stosowanym w konstrukcji np. lodówek. Zakazano jego uŜycia gdyŜ: 

a. miał brzydki zapach 
b. powodował zatrucia u ludzi 
c. powodował  powiększanie się dziury ozonowej 
d. lodówki łatwo się psuły 

 
28. Tran to płynny tłuszcz otrzymywany z ryb. Zaleca się jego spoŜycie gdyŜ: 

a. jest słony 
b. zawiera duŜo witamin (m. in. A i D) 
c. poprawia ciśnienie krwi 
d. jest smaczny 

 
29. Utylizacja to:  

a. oczyszczanie ścieków 
b. zniszczenie, a następnie powtórne wykorzystanie odpadów 
c. efekt globalnego ocieplenia 
d. obróbka tworzyw sztucznych 

 
30. Jaja dzikich ptaków mogą mieć skorupki w róŜnych kolorach. Jeden z wymienionych 
ptaków składa niebieskie jaja. Ten ptak to: 

a. kos 
b. sójka  
c. kura 
d. orzeł 

 
 

 


