
 1. Jak brzmi inna nazwa gatunkowa pingwina afrykańskiego?
2. Dokończ zdanie: Orangutany zamieszkują wyspę Borneo 
i Sumatrę Azji Południowo Wschodniej. Ich naturalnym miejscem występowania są ................... .
3. Dokończ zdanie: Szympansy to jedne z najbardziej ............................. małp człekokształtnych.
Genom szympansa pokrywa się z ludzkim aż w 98%. O ich inteligencji świadczy wykonywanie, a
następnie posługiwanie się narzędziami służącymi m.in. do polowań . 
4. Dokończ zdanie: Anoa jest najmniejszym dziko żyjącym przedstawicielem bydła. Zamieszkuje
Wyspę Celebes w ................................. Malajskim Indonezji.
5. Dokończ zdanie: Stada wilków tworzą wysoko rozwinięte struktury społeczne -.......... Wilki potrafią
znajomicie działać zespołowo podczas łowów. 

6. Dokończ zdanie: Urson pochodzi z klimatu umiarkowanego, a więc polskie mrozy mu
niestraszne. W naturze zamieszkuje Amerykę Północną, od ...................., aż do granic Meksyku. 

7. Okres godowy jeleni nazywamy RYKOWISKIEM. Samiec jelenia, który przywołuje samice
nazywany jest bykiem. Jak nazwiemy samicę jelenia?  
8. Jak nazywa się w języku łacińskim nazwa rzędu - naczelne?
9. Dokończ zdanie: Wielbłąd dwugarbny, nazywany również baktrianem, to zwierzę
................................. od 4500 lat. Dzika forma tego gatunku występuje w niewielkiej populacjach,
m.in. w Mongolii i jest objęta ochroną. 

10. Dokończ zdanie: Głównym pokarmem pandy małej są liście....................
11. Dokończ zdanie: Ostatnie naturalne populacje żubra wyginęły na początku XX wieku. Dzięki
prywatnym hodowlom i ogrodom zoologicznym ponownie wprowadzono je do środowiska. Taki
zabieg nazywamy reintrodukcją. Obecnie dziko żyjące populacje można spotkać w Puszczy
....................... , Knyszyńskiej, Boreckiej, a także w Bieszczadach. 
12. Dokończ zdanie: Tygrys amurski jest największym przedstawicielem rodziny kotowatych. Niestety
jest na skraju ................................, ze względu na wciąż zmieniający się klimat oraz dewastację jego
naturalnego środowiska za sprawą człowieka. 
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Słoń należy do rzędu trąbowców. Podaj łacińską nazwę tego rzędu.1.

2. Jak nazywa się antylopa afrykańska potrafiąca zanurzyć się całkowicie pod wodą? W gdańskim zoo mieszka obok kob liczi.

3. Dokończ zdanie: Oryks szablorogi występował w Afryce, na terenach półpustynnych, suchych wydmach i .......................... . Niestety na skutek
licznych polowań na jego piękne rogi wymarł w naturze. Ostatniego osobnika na wolności widziano w 1988 roku. Przetrwał dzięki ogrodom
zoologicznym na całym świecie. 
4. Dokończ zdanie: szpak balijski występuje wyłącznie na wyspie Bali w Indonezji. Jest to gatunek
........................., a to znaczy, że nie spotkamy go nigdzie indziej jak tylko w lasach monsunowych i
sawannach wyspy Bali. 

5. Dokończ zdanie: Łacińska nazwa rodzajowa geparda - Acinonyx, oznacza "nieruchomy ................"
. Jako jedyny przedstawiciel kotowatych nie chowa ich, co pomaga mu osiągać prędkość nawet do 110
km/h oraz utrzymać równowagę podczas gwałtowych skrętów, goniąc za ofiarą. 

6. Dokończ zdanie: Surykatki żyją w 30 osobnikowych .............................
Każda z surykatek ma określone zadanie w grupie, co ułatwia przeżycie w trudnym środowisku,
pełnym drapieżników. 
7. Dokończ zdanie:  Zebra pokryta jest białymi lub szarymi.................., które zdobią ciemną sierść. 

8. Dokończ zdanie: Żyrafa posiada ................. kręgów szyjnych, czyli dokładnie tyle samo co człowiek.
Różnią się jedynie wielkością. Dzięki długiej szyi żyrafy mogą sięgać wysoko po pożywienie, co
zapobiega konkurencji o pokarmu z innymi zwierzętami.

9. Jaki jest status zagrożenia hipopotama karłowatego wg Czerwonej księgi IUCN. Bardzo ...................
.10. Dokończ zdanie: Bongo leśne to największa antylopa leśna. Zamieszkuje Afrykę, w tym
wilgotne tropikalne ........................... i zarośla. 
11. Dokończ zdanie: Lew to najbardziej socjalny gatunek wśród kotowatych. Żyje w stadach do 30
osobników, składających się z przywódcy stada - jednego samca, samic i potomstwa. Reszta samców
tworzy kluby kawalerskie, wędrując po terenach sawannowych południowo-zachodniej
.................................................... .
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