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Zaznacz prawidłową odpowiedź
1. Brzęczka zazwyczaj gnieździ się:
a) w lasach iglastych
b) nad zarośniętymi, płytkimi jeziorami
c) nad górskimi strumieniami
d) na budynkach

7. Dawna nazwa lerki to:
a) skowronek borowy
b) pleszka
c) sikora uboga
d) pokrzewka ogrodowa

2. Który z wymienionych perkozów jest w naszym
kraju najliczniejszy?
a) perkozek
b) zausznik
c) perkoz dwuczuby
d) perkoz rdzawoszyi

8. Który z wymienionych ptaków należy do rodziny
czaplowatych?
a) bąk
b) hełmiatka
c) pluszcz
d) krwawodziób

3. Kopciuszek zamieszkuje głównie:
a) tereny podmokłe
b) zabudowania
c) stare lasy liściaste
d) wybrzeża morskie

9. Zięba występuje w Polsce:
a) głównie w południowej części kraju
b) głównie w północnej części kraju
c) głównie w zachodniej części kraju
d) na terenie całego kraju

4. Która z cech dotyczy bociana czarnego?
a) gniazduje głównie w lasach liściastych oraz
mieszanych
b) przebywa często w sąsiedztwie człowieka
c) nie gniazduje w Polsce
d) odżywia się przede wszystkim gryzoniami

10. Samiec którego z wymienionych ptaków posiada
czarny pasek biegnący przez oko?
a) rudzik
b) pełzacz ogrodowy
c) mysikrólik
d) gąsiorek

5. W ubarwieniu dorosłych samców wilgi dominują kolory:
a) żółty i czarny
b) żółty i zielony
c) żółty i biały
d) czerwony i zielony

11. U którego z gatunków samica jest większa od samca?
a) mazurek
b) krzyżówka
c) jastrząb
d) dzięcioł duży

6. Który z ptaków gniazduje w naszym kraju?
a) gęś białoczelna
b) gęgawa
c) gęś zbożowa
d) bernikla białolica

12. Dorosła kokoszka ma:
a) zielony dziób
b) zielonożółte nogi
c) czerwone nogi
d) żółte upierzenie
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13. Która z cech dotyczy pierwiosnka?
a) występuje głównie w lasach liściastych
b) występuje głównie w zaroślach nad jeziorami
c) przylatuje do naszego kraju z miejsc zimowania
zazwyczaj w maju
d) w jego ubarwieniu dominuje kolor niebieski

19. Który z wymienionych ptaków regularnie odlatuje
na zimę z Polski?
a) orzechówka
b) sroka
c) kruk
d) krętogłów

14. Głos wydawany przez wodnika przypomina:
a) śpiew kanarka
b) kwik świni
c) granie na grzebieniu
d) liczenie monet

20. Pluszcz zamieszkuje głownie:
a) wybrzeża morskie
b) górskie bystre strumienie i rzeki
c) brzegi jezior
d) podmokłe łąki

15. Który z wymienionych gatunków rzadko występuje
w miastach?
a) modraszka
b) pustułka
c) szpak
d) trznadel

21. U którego z wymienionych gatunków para wykonuje
taniec godowy?
a) perkoz dwuczuby
b) łyska
c) jerzyk
d) lelek

16. Srokosz latem odżywia się przede wszystkim:
a) owocami
b) drobnymi kręgowcami i owadami
c) dżdżownicami
d) rybami

22. Pomurnik występuje w Polsce:
a) na terenie całego kraju
b) głównie w części zachodniej kraju
c) głównie w części wschodniej kraju
d) w Karpatach

17. Kwiczoł należy do rodziny:
a) drozdowatych
b) pliszkowatych
c) kurowatych
d) perkozów

23. Głos tokowy kszyka powstaje:
a) przez wibrowanie sterówek
b) przez wibrowanie całych skrzydeł
c) przez bębnienie dziobem w pień drzewa
d) w tchawicy

18. Które z wymienionych par gatunków są ze sobą
najbliżej spokrewnione?
a) gągoł i piegża
b) śpiewak i słowik rdzawy
c) kobuz i pustułka
d) żołna i zięba

24. Lodówka:
a) gniazduje w Polsce głównie w północnej części kraju
b) gniazduje w Polsce głównie we wschodniej części kraju
c) pojawia się w Polsce tylko podczas przelotów i zimą
– głównie na Bałtyku
d) pojawia się w Polsce tylko podczas przelotów i zimą
– głównie w zachodniej części kraju
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