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1. Uzupe³nij tekst wstawiaj¹c odpowiednie s³owa (widoczne poni¿ej):

2. Ameryka Po³udniowa to „kontynent rekordów”. Podpisz czym wyró¿niaj¹ siê poszczególne 
miejsca i odpowiednio podpisz zdjêcia: 

Amazonka - 

Amazonia - 

Andy - 

Atakama - 

Twoje imiê i nazwisko : .........................................................................................................................

1

Lama, gwanako, wigoñ i alpaka zaliczane s¹ do rodziny ............................ . Od 

swoich krewnych ze Starego Œwiata ró¿ni¹ siê tym, ¿e ............................. ̄ yj¹ 

w wysokich górach. S¹ .....................-kopytne, lecz ciê¿ar cia³a spoczywa na 

miêkkich i ruchomych podeszwach. Lama i alpaka s¹ zwierzêtami 

................................. . Cz³owiek wykorzystuje je na wiele sposobów: jako 

zwierzêta ....................., pozyskuje siê ich ........................... i wytwarza z niej 

............................., a dawniej u¿ywano te¿ skórê i t³uszcz. Odchody s³u¿¹ jako 

.................... .
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3. Oblicz. 

4. Przeczytaj informacje poni¿ej, a nastêpnie 
dorysuj brakuj¹cy element, zgodnie z instrukcj¹. 

2

2

Belgia

Polska
(zachowane proporcje)

2 227 000 km / 365 dni w roku = ..................... km  = 224 x powierzchnia ZOO Wroc³aw codziennie.

2 273,97 km  / 24 godziny = ........................... km  = 9,34 x powierzchnia ZOO Wroc³aw co godzinê!
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Ni¿szy budynek, tzw. „¿agiel” wroc³awskiego 
wie¿owca osi¹ga w najwy¿szym punkcie 92 m 
wysokoœci. Symbol Wroc³awia, Iglica, ma 96 m.

Najwy¿sze drzewa w Amazonii to puchowiec 
piêcioprêcikowy (Ceiba pentandra) i orzesznica 
wynios³a (Bertholletia excelsa). Osi¹gaj¹ one 
wysokoœæ 60 m. Na ostatniej stronie znajduj¹ siê 
ilustracje tych drzew.  

Narysuj drzewo o wysokoœci puchowca lub 
orzesznicy poni¿ej, zachowuj¹c skalê ze zdjêæ.
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5. ZnajdŸ 17 zwierz¹t po³udniowoamerykñskich, ukrytych w poni¿szej wykreœlance. Szukaj w pionie, 
poziomie, na wprost i wspak. Niewykreœlone litery utworz¹ has³o.  

3

has³o:  ............................................................

Te zdjêcia 

mog¹ Tobie 

pomóc:



6. Pokoloruj papugê zgodnie z jej rzeczywistym ubarwieniem. 

7. U¿yj lusterka, by odkodowaæ podpowiedzi do zadañ. 
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4

Ara ¿ó³toskrzyd³a

Ararauna

Ara 

epoletowa

Ara 

niebieskog³owa

Ara 

szafirowa

Ara 

zielonoskrzyd³a

Wybierz spoœród 

proponowanych gatunków.  

OdpowiedŸ do zadania 3: 
27 000 km2/ 365 dni w roku = 73,97 km2 = 224 x powierzchnia ZOO Wroc³aw codziennie.

22 73,97 km / 24 godziny = 308,2 km = 9,34 x powierzchnia ZOO Wroc³aw co godzinê!

Nazwy zwierz¹t w zadaniu 5 (kolejnoœæ od lewej i od góry):
legwan, ara, paku, tukan, tapir, leniwiec, sajmiri, czerwonak, lama, kapibara, pirania, nutria, ¿abuti, p³aszczka, bolita, aguti, 
mara.

SprawdŸ, czy Twoje 

odpowiedzi by³y poprawne.



8. Litery przypisane prawid³owej odpowiedzi wpisz w kratki poni¿ej, aby odczytaæ has³o.
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Oko³o 80% produktów 
spo¿ywczych pochodzi 
z tropikalnych lasów deszczowych. 
Bez nich nie by³oby kawy, 
czekolady, ananasów, bananów, 
ry¿u, kukurydzy i pieprzu. 
Poznano ponad 3 000 gatunków 
owoców rosn¹cych w tropikalnych 
lasach deszczowych. 
Wykorzystujemy oko³o 200 z nich, 
podczas gdy lokalni mieszkañcy 
robi¹ u¿ytek z ponad 2 000. 
Lokalne plemiona znaj¹ te¿ 
medyczne zastosowanie dla wielu 
rodzajów roœlin wystêpuj¹cych 
w tropikalnych lasach 
deszczowych. 

puchowiec piêcioprêcikowy orzesznica wynios³a

Czy wiesz, ¿e...

Orzech brazylijski to orzech 

orzesznicy wynios³ej 

- mo¿esz go spotkaæ w sklepie.

1. Przodkiem lamy jest:
£  - Wigoñ
A - Gwanako

2. Które zwierzê jest nazywane „leœnym ogrodnikiem”, poniewa¿ gromadzi zapasy podobnie jak wiewiórka?
M  - Aguti z³ocisty
B   - Tapir anta

3. Ryba posiadaj¹ca kolec jadowy to:
P - Pirania diamentowa
A - P³aszczka plamista

4. Prawda na temat leniwców:
Z - poruszaj¹ siê powoli, bo ich pokarm dostarcza ma³o energii.
D - poruszaj¹ siê powoli, bo nie musz¹ unikaæ drapie¿ników.

5. Tapiry s¹ najbli¿ej spokrewnione z:
O - koñmi, zebrami i nosoro¿cami.
J  - s³oniami i hipopotamami.

6. Ara szafirowa jest gatunkiem krytycznie zagro¿onym, bo:
N - czêsto jest od³awiana  i trzymana jako zwierzê domowe.
C - uwa¿ana jest za szkodnika upraw i zabijana.

7. Najwiêkszy gryzoñ na œwiecie to: 
I  - kapibara
K - bóbr

8. Nandu tym ró¿ni siê od strusia, ¿e:
B - Struœ jest wiêkszy, ale oba wystêpuj¹ na podobnym obszarze.
A - Struœ jest wiêkszy i wystêpuje w Afryce, a nandu w Ameryce Po³udniowej. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8

Litery przypisane prawid³owej odpowiedzi 

wpisuj w kratkê znajduj¹c¹ siê 

pod numerem pytania. 


