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Wycieczka do ZOO  

 
 

Wrocławskie ZOO otwarto 10 lipca 1865 r. od tego czasu z niewielkimi przerwami, 
działa do dzisiaj. W 1956 r. decyzją rządową powiększono jej obszar z 13 do 30 ha. Ogród ten 
jest największą w Polsce kolekcją zwierząt. Składa się na nią obecnie około 4000 osobników, 
reprezentujących 575 gatunków. W tej kolekcji liczni są przedstawiciele gatunków nie 
występujących już w naturze, bądź tych, którym grozi zagłada. Około 100 gatunków  
w warunkach Wrocławskiego ZOO regularnie się rozmnaża, powiększając liczbę żywych 
pomników przyrody. 

 
1. O której godzinie zamykane są kasy w ogrodzie zoologicznym we Wrocławiu? 

A. o 1500  ,                                     B.  na godzinę przed zamknięciem ogrodu,  
C.   o 1700  ,                                     D.  latem o 1800, zimą o 1600. 
 

Miejski Ogród Zoologiczny 
we Wrocławiu czynny jest 
codziennie. 
Latem: 
od godziny 900 do 1800. 
Kasy czynne są do 1700. 
Zimą:  
od godziny 900 do 1600. 
Kasy czynne są do 1500. 
Ceny biletów: 
Dzieci do 4-go roku życia 
mają wstęp bezpłatny.  
W każdy czwartek wstęp 
wolny mają także emeryci i 
renciści. 
Bilet normalny kosztuje - 
8 złotych,  
ulgowy –dla dzieci i uczącej 
się młodzieży oraz 
rencistów i emerytów - 
4 złote.  
Roczna karta wstępu  
kosztuje 80 złotych.  
Dzieci do lat 10 mogą 
zwiedzać ZOO tylko pod 
opieką dorosłych. 
Opiekunowie 
zorganizowanych grup 
dziecięco-młodzieżowych 
mają prawo do   biletu 
ulgowego, w przeliczeniu 
jeden opiekun na 10 dzieci.  
 



Wycieczka do ZOO 
Wykorzystano informacje ze strony internetowej www.zoo.wroclaw.pl 

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych 

2

2. W jakim kierunku trzeba iść, aby dojść najkrótszą drogą od wejścia do baszty  
      niedźwiedzi?  
     A.  wschodnim,                                       B.  północno-wschodnim, 

C. południowo-wschodnim,                  D.  północno-zachodnim. 
 

3. Ścieżki prowadzące od wejścia koło Afrikanum w kierunku Małych ssaków są  
do siebie:  

      A. prostopadłe,                                      B.  równoległe. 
 

4. W 1956 roku obszar ZOO powiększono o: 
A. 1700 m2             B. 17000 m2           C. 17 km2                   D. 170000 m2 

 
5. Najbliżej baszty niedźwiedzi znajduje się: 

A. Woliera orłów   B. Dom jeleni        C. Akwarium             D. Terarium 
 

6. Ile  wynosi koszt wstępu do ZOO w sobotę dla dwóch dorosłych osób i dwojga dzieci (dwa 
i pięć lat)? 
A. 16 zł                  B. 32 zł                  C. 20 zł                    D. 24 zł 

 
7. Kiedy założono wrocławskie ZOO?  

A. W drugiej połowie XVIII wieku.         B. W drugiej połowie XIX wieku. 
C. W pierwszej połowie XVIII wieku.    D. W pierwszej połowie XIX wieku. 

 
8. Uzupełnij zdania. 
Latem ZOO jest czynne ............. godzin dziennie, a zimą  ............. godzin dziennie. 
Roczna karta wstępu do ZOO kosztuje tyle samo, ile ..... biletów normalnych. 
Bilet normalny jest o ........ zł droższy od biletu ulgowego. 

       Podczas spacerów po ZOO szczególną uwagę zwiedzający zwracają na piękne papugi.  
       Jedną z najczęściej spotykanych w hodowlach amatorskich papug ar jest niebiesko-żółta 
ararauna. Trzyma się ją w metalowej klatce (o wymiarach nie mniejszych niż 1 m x 1 m x 1,5 m 
i grubości drutu ok. 2 mm, cieńsze pręty zniszczyłaby mocnym dziobem), luzem w mieszkaniu 
lub w obszernych wolierach zewnętrznych w ogrodzie. Woliera powinna być częściowo 
zadaszona i mieć pomieszczenie, w którym ara mogłaby się schronić w razie niepogody. Dno 
woliery powinno być obsiane trawą. W pokoju lub w wolierze ary ararauny dość łatwo się 
rozmnażają. Na gniazdo najlepsza jest otwarta od góry skrzynka o wymiarach 45 cm x 45 cm x 
50 cm. Kwadratowe dno można wyłożyć warstwą torfu, wiórów i kawałkami kory.  
Ara żywi się różnymi nasionami od ziaren maku, kukurydzy po orzechy włoskie oraz owocami. 
Papuga ta łatwo się oswaja i wiernie naśladuje mowę ludzką. Bardzo przywiązuje się do 
miejsca i do opiekuna i każdą zmianę źle znosi. Długość ary: do 110 cm (wraz z ogonem). 
Masa: około 1,5 kg. Długość życia: nawet do 100 lat. 

 
9. Znaczenia słowa woliera  szukałbyś w słowniku: 

A. wyrazów bliskoznacznych,             B. polsko- angielskim, 
B. ortograficznym,                             D. wyrazów obcych. 

 
10. Ara jest ptakiem: 
      A. mięsożernym                                  B. roślinożernym  
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11. Ara wiernie naśladuje 
      A.  ruchy człowieka,                            B. zwyczaje opiekuna, 
      C.  sposób jedzenia opiekuna,             D. mowę ludzką.  
 
12. Oblicz objętość najmniejszej klatki, w jakiej można hodować tę papugę. 
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                               

13. a. Narysuj plan skrzynki lęgowej w skali 1:10.  
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                               

       b. Oblicz ile m2 drewnianej sklejki trzeba na zrobienie skrzynki lęgowej? 
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                               



Wycieczka do ZOO 
Wykorzystano informacje ze strony internetowej www.zoo.wroclaw.pl 

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkół podstawowych 

4

       c. Oblicz ile będzie kosztować sklejka drewniana na taką skrzynkę, jeśli 1 m2 sklejki 
           kosztuje 18 zł ? 
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                               

14. Napisz list do Twojego kolegi, zachęcając go do zwiedzenia wrocławskiego ZOO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


