
Płazy i gady w naszym otoczeniu – konkurs GPN 16.05.2019 r. 

Pytania konkursowe – kat I - SP klasy V- VI  

 

1. Który z wymienionych gatunków należy do gromady płazów? 

a) salamandra plamista 

b) jaszczurka zwinka 

c) padalec zwyczajny  

2. Który z wymienionych gatunków należy do gromady gadów? 

a) salamandra plamista 

b) jaszczurka żyworodna 

c) traszka grzebieniasta 

3. Który z wymienionych gatunków gadów osiąga największą długość ciała? 

a) żmija zygzakowata 

b) zaskroniec zwyczajny 

c) padalec zwyczajny 

4.  W jakim środowisku żyje salamandra plamista? 

a) w środowisku leśnym, w otoczeniu czystych strumieni 

b) na nasłonecznionych polanach 

c) na bagnach i torfowiskach 

     5.  Czym żywi się dorosły gniewosz plamisty? 

a) zjada głównie małe gady, zwłaszcza jaszczurki,  

b) poluje wyłącznie na gryzonie 

c) jest wężem wszystkożernym 

     6.  Jak spędza zimę kumak górski? 

a) jest aktywny, dzięki odporności na niskie temperatury 

b) hibernuje na lądzie w różnego rodzaju kryjówkach 

            c)  hibernuje na dnie zbiornika wodnego, w którym odbył gody 

7.   Które zdanie dotyczące dorosłej salamandry plamistej jest prawdą? 

a) chętnie wygrzewa się na nasłonecznionych brzegach potoków 

b) dobrze pływa i poluje w wodzie 

c) w suche i upalne dni chroni się w norkach ziemnych, pod leżącymi kłodami 

8.  W jadłospisie dorosłych żab i ropuch znajdują się: 

a) owady, dżdżownice i inne bezkręgowce 



b) wyłącznie ślimaki 

c) owady i pędy roślin wodnych 

9.  W jakim środowisku żyje gniewosz plamisty? 

a)  zamieszkuje nasłonecznione tereny otwarte 

b)  występuje wyłącznie w lasach 

c)  najchętniej zamieszkuje nadrzeczne zaroś 

10. Samiec salamandry plamistej: 

a) bardzo dobrze pływa  

b) przebywa w wodzie podczas okresu godowego 

c) prowadzi lądowy tryb życia 

   11. W jakim środowisku żyje zaskroniec zwyczajny? 

a) preferuje nasłonecznione łąki, unika miejsc wilgotnych 

b) najchętniej zasiedla środowiska wilgotne w pobliżu zbiorników wodnych 

c) zamieszkuje wyłącznie łąki górskie 

     12.  Który z wymienionych gatunków płazów najwcześniej rozpoczyna gody? 

a) ropucha zielona 

b) kumak górski 

c) żaba trawna 

     13.  Traszki w okresie życia na lądzie: 

a) prowadzą dzienny tryb życia, a nocą ukrywają się w ściółce 

b) prowadzą nocny tryb życia, a dzień spędzają w ukryciu 

c) są aktywne przez całą dobę 

    14. Jak broni się żmija zygzakowata schwytana przez człowieka? 

a) pryska jadem celując w oczy napastnika  

b) próbuje ukąsić zębami jadowymi 

c) odrzuca ogon i ratuje się ucieczką 

   15.  Żaba moczarowa składa jaja:  

a) w postaci długich sznurów zaczepionych o rośliny 

b) w postaci kulistych pakietów 

c) w postaci małych pakietów przyklejanych do roślin 

    16.  Czym się żywi larwa traszki górskiej? 

a) roślinami porastającymi zbiornik wodny 

b) wyłącznie martwymi owadami opadłymi na dno zbiornika 

c) drobnymi zwierzętami wodnymi  



  17.   Gdzie zimują krajowe gatunki węży? 

             a)  wszystkie krajowe węże zimują na lądzie 

             b)  niektóre gatunki zimują w wodzie, a inne na lądzie 

             c)  wszystkie hibernują na lądzie, z wyjątkiem zaskrońca zwyczajnego, 

                  który zimuje  w wodzie 

  18.  Które z naszych gadów są jadowite? 

a) gniewosz plamisty i żmija zygzakowata 

b) żmija zygzakowata i zaskroniec 

c) wyłącznie żmija zygzakowata 

  19.   Czym się żywi larwa salamandry plamistej? 

a) wyłącznie pokarmem zwierzęcym 

b) wyłącznie pokarmem roślinnym 

c) zjada głównie tkanki martwych roślin i zwierząt  

   20.  Gdzie zimują dorosłe traszki: karpacka i górska?  

a) w tych samych zbiornikach, w których odbyły gody 

b) na lądzie, ukryte w norkach lub w próchniejących kłodach 

c) na dnie czystych potoków górskich 

  21.  Jak składa jaja traszka zwyczajna? 

a) w formie kulistych pakietów, które przykleja do roślin 

b)  w krótkich sznurach, które przyczepia do roślin 

c) pojedynczo i każde owija w liść rośliny wodnej 

   22.  Czy jad żmii zygzakowatej jest niebezpieczny dla człowieka? 

a) tak, ukąszenie zawsze jest śmiertelne 

b) nie, ukąszenie nie wywołuje skutków u człowieka 

c)  tak, ale przypadki śmiertelne zdarzają się bardzo rzadko 

   23.  Jak się zachowuje kumak górski zaatakowany na lądzie?   

a) odwraca się na grzbiet i pokazuje jaskrawo ubarwiony brzuch 

b) wysoko skacze by zmylić drapieżnika 

c) wydaje głośne dźwięki by odstraszyć napastnika 

   24.  Gdzie zimują ropuchy - szara i zielona? 

a) zagrzebane w mule na dnie zbiornika wody stojącej 

b) na dnie rzeki lub potoku 

c) na lądzie, w różnego rodzaju kryjówkach 

   



 25.  Jak zachowuje się jaszczurka zwinka, gdy zostanie schwytana za ogon? 

a)  broni się pryskając jadem 

b)  odrzuca ogon i ratuje się ucieczką 

c)  pokazuje jaskrawe barwy by odstraszyć napastnika 

   26. Czym się żywią jaszczurki – żyworodna i zwinka? 

a)  wyłącznie pokarmem zwierzęcym, m.in.: owadami, dżdżownicami, pająkami  

b)  głównie pokarmem zwierzęcym, a latem także owocami 

c)  wyłącznie dżdżownicami  

  27.  Gdzie odbywają się gody salamandry plamistej? 

a) na lądzie  

b) w płytkiej wodzie stojącej 

c) w płytkiej wodzie potoku 

  28.  U których gatunków samce przybierają barwną szatę godową? 

a) traszka grzebieniasta i salamandra plamista 

b)  zaskroniec zwyczajny i ropucha szara 

c) traszka górska i żaba moczarowa 

  29.  Ropucha szara składa jaja w formie: 

a) długich sznurów, które zaczepia o rośliny wodne  

b) kulistych pakietów, które przykleja do pędów roślin 

c) kulistych pakietów, które umieszcza na dnie zbiornika wodnego 

  30.   Które z wymienionych płazów i gadów nie są w Polsce objęte ochroną 

          gatunkową? 

            a)  żmija zygzakowata i padalec zwyczajny 

            b)  zaskroniec zwyczajny i salamandra plamista 

            c)  w Polsce wszystkie płazy i gady są chronione 


