
Co nas łączy z szympansem? - czyli spotkajmy się
z małpami 

 Wpisz w kółka litery dopasowując zdjęcia do nazw gatunkowych
małp mieszkających w Zoo Gdańsk. 

1.

Karta pracy - klasy VI - VIII

A. gereza abisyńskaci

B. tamaryna cesarska

C. lutung jawajski

D. wyjec czarny

E. mandryl barwnolicy



2. Zaledwie w 2017 r. odkryto trzeci gatunek orangutana, który do
tego czasu uznawany był za gatunek orangutana
sumatrzańskiego, ze względu na fakt, iż obydwa zamieszkują
Sumatrę. Jest najbardziej zagrożonym gatunkiem orangutana, a
jego populacja liczy jedynie 800 osobników. 

Napisz o jakim gatunku orangutana mowa:

3. Borneo i Sumatra to środowisko naturalne orangutanów. To
wyspy znajdujące się w Azji Południowo-Wschodniej. 
Zaznacz             obszar Borneo i Sumatry na poniższej mapie.



4. Zaznacz na poniższej mapie świata, wskazanymi kolorami,
środowisko naturalne wymienionych małp:

a) mandryl barwnolicy 

b) gereza abisyńska

c) patas rudy

d) lutung jawajski

e) tamaryna cesarska



1) Lasy zamieszkiwane przez orangutany, na wyspie Borneo i
Sumatrze.
2) Nazwa wyspy w Archipelagu Malajskim Azji Południowo-
Wschodniej, środowisko naturalne orangutanów
sumatrzańskich. 
3) Dział zoologii zajmujący się ssakami naczelnymi. 
4) Najbardziej zagrożony gatunek orangutana.
5) Sposób poruszania się orangutana oraz gibona , w koronach
drzew. 
6) Orangutany prowadzą                                    tryb życia.

5. Rozwiąż krzyżówkę i odgadnij nazwę ulubionego owocu
orangutanów. 
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7. Uzupełnij zdania dotyczące mandryla barwnolicego
prawidłowymi słowami z ramki. 

Mandryl barwnolicy to przedstawiciel naczelnych z rodziny  ......................
(koczkodanowatych/czepiakowatych). Żyje w ........................................................
(podmokłych/wilgotnych) lasach równikowych .......................... (Azji,
Afryki) Zachodniej. (Samce/Samice) .............................................................
mandryla mają charakterystyczne ubarwienie. Zarówno pysk jak i
................................................ (brzuch/modzele siedzeniowe) są wyraźnie
barwione na kolor niebieski, fioletowy i czerwony. Przebywają głównie
........................................... (na ziemi/ w koronach drzew). 

6. Podpisz zdjęcia nazwami gatunkowymi i wypisz cechy
poszczególnych małp człekokształtnych. 
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8. Najlepszym sposobem na ratunek w czasie zagrożenia jest
ucieczka. Patas rudy uznawany jest za najszybszą małpę
wąskonosą. Dzięki smukłej sylwetce potrafi osiągnąć zawrotną
prędkość. 

Zaznacz         do jakiej prędkości potrafi rozpędzić się patas.  

a) do 15 km/h
b) do 25 km/h
c) do 55 km/h

9. Czyj to przychówek? Połącz            dziecko małpy z dorosłym
osobnikiem. 


