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2. Plante: selecție și plantare

Fructele sale roșu aprins sunt prezente iarna

a) Porumbar

b) Lemn câinesc

c) Măceș

Plantă erbacee cu flori violete, foarte rezistentă la temperaturi scăzute, până la -20 C

a) Violetă

b) Păpădie

c) Lumânărică

Arbust aromatic care poate atinge 2 m, cu frunze tari, care produce flori aproape tot 
anul

a) Cimbru

b) Mentă

c) Rozmarin

Quiz cu răspunsuri 
multiple

Întrebări cu alegere multiplă. Un singur răspuns este corect.
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3. Hotel pentru insecte

Quiz cu răspunsuri 
multiple

Răspundeți la următoarele întrebări. Alegeți între ADEVĂRAT 
sau FALS.

Buburuza este o insectă aparținând lepidopterelor, care este lacomă după afide A F

Albina mason (Albina zidar) folosește cavitățile drept cuiburi, unde depune cîteva ouă A F

Urechelniței nu-i place lumina și-și alege adăpostul în locuri umede și umbrite A F

Chrysoperla carnea nu are „ochii aurii” și culoarea corpului verde strălucitoare A F

Sirfidele sunt buni polenizatori și larvele lor sunt prădători flămânzi de afide A F
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3. Hotel pentru insecte

Quiz cu răspunsuri 
multiple

Răspundeți la următoarele întrebări. Alegeți între ADEVĂRAT 
sau FALS.

Viespea negru și galben de noroi (viespea zidar) aparține Himenopterelor A F

Doar urechielnița de sex masculin are cerci caudali A F

Atât larva cât și buburuza adultă se hrănesc cu păduchi de plante A F

Albina mason este o insectă solitară A F

Sirfida folosește mimetismul protector, astfel încât arată ca o viespe A F



© The Wild Garden for Learning and Development - Project No. 2019-1-IT02-KA201-063227 – Erasmus+ Program – Call 2019 – Key Action 2 Strategic Partnership KA201.

Acestea sunt răpitoare nocturne

a)  Ciocănitoarea pestriță mare și șoimul călător

b) Bufnița și striga

c) Guguștiucul și vulturul auriu

Păsările limicole se hrănescu cu

a) Pește

b) Vegetație acvatică

c) Nevertebrate găsite în sol

Cel mai dezvoltat simț la rapitoarele 
nocturne este

a) Auzul

b) Văzul

c) Mirosul

Pițigoiul albastru are

a) Un penaj anost, între maro și gri

b) Cap negru cu roșu, obraji albi și aripi negre cu striații galbene

c)
Un penaj excepțional de viu, cu nuanțe de albastru, galben sulf, alb 
și negru

Păsări de pradă nocturne

a) Nu v-ar putea frecventa niciodată grădina sălbatică

b) Ar putea frecventa-o, dar nu vor ocupa niciodată o cutie cuib

c)
Speciile mai apropiate de mediul frecventat de om își pot găsi 
refugiu în grădina sălbatică și, de asemenea, pot profita de cutiile 
cuib

Quiz cu răspunsuri 
multiple

Întrebări cu alegere multiplă. Un singur răspuns este corect.

4. Păsări, cuiburi și cuiburi



Vederea răpitoarelor nocturne, spre 
deosebire de cele diurne

a) Le permite să vadă clar prada

b)
Le permite să vadă bine în întuneric, dar nu le permite să perceapă 
detaliile prăzii

c)
Nu îi permite animalului să se miște cu ușurință în întuneric, 
riscând să se lovească de obstacole naturale

Coțofana

a) Folosește cutiile cuib puse la dispoziție de om

b) Nu-și face cuib în cutia cuib

c) Își face cuib doar în cutiile cuib deschise

La toate răpitoarele ciocul este

a) Subțire și lung

b) Încovoiat, cu margini ascuțite

c) Puternic și robust

Penajul răpitoarelor nocturne

a)
Le permite să zboare silențios și să se „contopească” perfect cu 
habitatul lor

b) Le permite doar să zboare în tăcere

c)
Are culori deosebit de luminoase, deci este imposibil să se 
„contopească” cu habitatul lor

Quiz cu răspunsuri 
multiple

Întrebări cu alegere multiplă. Un singur răspuns este corect.

4. Păsări, cuiburi și cuiburi
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Singurul deget neatașat patagiului este degetul mare, folosit de lilieci pentru a urca A F

Nu sunt orbi, vederea este foarte dezvoltată, dar trebuie să se deplaseze în întuneric folosind un 
alt simț pentru a face acest lucru A F

Liliecii nu sunt mamifere, nu nasc și nu-și alăptează puii A F

Detectorul de lilieci este o capcană pentru a prinde lilieci A F

Termenul Chiroptera înseamnă mână înaripată A F

Toate speciile de lilieci folosesc același adăpost atât pentru iarnă, cât și pentru vară A F

Liliecii folosesc aripile doar pentru a zbura A F

Pentru a se deplasa în întuneric, liliecii emit ultrasunete care se ciocnesc cu suprafețele, 
ricoșează și revin sub formă de ecou A F

Patagiul este nasul liliacului A F

5. Liliecii

Quiz cu răspunsuri 
multiple

Răspundeți la următoarele întrebări. Alegeți între ADEVĂRAT 
sau FALS. Apoi discutați despre cele false în clasă și corectați-
le.
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Cercetătorul liliecilor se numește chiropterolog A F

Liliecii antropofili își găsesc adăpost în subsoluri, mansarde, acoperișuri etc. practic, ei folosesc 
niște spații tăcute și liniștite ale caselor noastre A F

Cutia pentru lilieci este echipamentul folosit pentru detectarea ultrasunetelor emise de liliac A F

Speciile de lilieci care trăiesc în Europa sunt insectivore, adică se hrănesc cu insecte A F

Împerecherea dintre mascul și femelă are loc primăvara, imediat după hibernare A F

Liliecii troglofili își găsesc adăpost în scorburile copacilor A F

În timpul iernii, aceștia intră în hibernare, o stare de letargie extinsă, în care își reduc la 
minimum consumul de energie A F

În Europa există foarte puține specii de lilieci, aproximativ 10 A F

Ultrasunetele sunt folosite exclusiv pentru a-și găsi drumul și a nu se lovi de obstacole A F

Quiz cu răspunsuri 
multiple

Răspundeți la următoarele întrebări. Alegeți între ADEVĂRAT 
sau FALS. Apoi discutați despre cele false în clasă și corectați-
le.

5. Liliecii
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Dintre următoarele, care sunt 
animalele cu sânge rece?

a) Amfibienii

b) Păsările

c) Mamiferele

Dintre următoarele, care sunt 
animalele cu sânge cald?

a) Insectele

b) Reptilele

c) Păsările

Ce înseamnă termenul 
heterotermic?

a)
Animalul, odată ce a venit frigul, își continuă activitatea, dar își 
minimalizează consumul de energie

b)
Animalul este capabil să-și ridice sau să-și scadă temperatura 
corpului

c)
Animalul nu este capabil să-și schimbe temperatura corpului, care 
este în funcție de cea a mediului în care trăiește

Insectele xylofage

a) Se hrănesc cu lemn

b) Se hrănesc cu alte insecte

c) Se hrănesc cu nectar

Zidurile de piatră

a)
Sunt realizate din pietre, așezate pur și simplu una peste cealaltă, 
fără niciun liant

b) Sunt un fel de construcții care nu oferă adăpost animalelor

c)
Se numesc astfel din cauza betonului specific folosit pentru 
realizarea lor

Quiz cu răspunsuri 
multiple

Întrebări cu alegere multiplă. Un singur răspuns este corect.

6. Peretele de piatră și stivele de lemne
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Larvele folosesc resturi, bețișoare, pietricele și alge din mediile acvatice în care 
locuiesc, pentru a construi o carcasă de protecție, un fel de „casă mobilă”.

a) Scorpionul de apă

b) Buhaiul de baltă

c) Ploșnița de apă

d) Trichoptera

e) Efemeroptera

Se numește astfel datorită picioarelor anterioare dezvoltate, utilizate pentru a 
apuca prada, și pentru că prezintă un sifon, folosit pentru a respira.

a) Scorpionul de apă

b) Buhaiul de baltă

c) Ploșnița de apă

d) Trichoptera

e) Efemeroptera

Înoată cu „burta în sus”, vâslind cu picioarele din spate

a) Scorpionul de apă

b) Buhaiul de baltă

c) Ploșnița de apă

d) Trichoptera

e) Efemeroptera

Larva în curs de dezvoltare arată complet diferit față de adult: în timp ce acesta 
din urmă are un corp oval și turtit, larva are un corp subțire și îngust

a) Scorpionul de apă

b) Buhaiul de baltă

c) Ploșnița de apă

d) Trichoptera

e) Efemeroptera

Larva este acvatică, adultul este terestru, și are o viață deosebit de scurtă.

a) Scorpionul de apă

b) Buhaiul de baltă

c) Ploșnița de apă

d) Trichoptera

e) Efemeroptera

2
Quiz cu răspunsuri 
multiple

Despre ce insectă acvatică vorbim? Alegeți, după citirea 
fiecărei definiții, specia corectă în coloana din dreapta.

8. Iazul


