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A/ Zaznacz prawidłową odpowiedź.

Po 1 pkt. za każdą prawidłową odpowiedź.

1. Samica którego z wymienionych dzięciołów nie 8. Który z wymienionych ptaków posiada czarny
posiada w ubarwieniu koloru czerwonego?
pasek przechodzący przez oko?
a) dzięcioł zielony
a) mysikrólik
b) dzięcioł zielonosiwy
b) pleszka
c) dzięcioł czarny
c) piecuszek
d) dzięcioł średni
d) zniczek
2.
a)
b)
c)
d)

W jakim środowisku występuje wąsatka?
las iglasty
las liściasty
przybrzeżny pas szuwarów
pole uprawne

9.
a)
b)
c)
d)

Czym głównie odżywia się kulon?
roślinami wodnymi
roślinami lądowymi
drobnymi zwierzętami wodnymi
drobnymi zwierzętami lądowymi

3.
a)
b)
c)
d)

Pokrzywnica należy do rodziny:
strzyżyki
płochacze
drozdowate
pokrzewkowate

10. Która z wymienionych mew nie gniazduje w Polsce?
a) mewa srebrzysta
b) mewa mała
c) mewa siodłata
d) śmieszka

4. Samiec którego z wymienionych ptaków posiada 11. Mieszańce głuszców z cietrzewiami myśliwi
w szacie godowej ciemnozieloną głowę?
nazywają:
a) cyranka
a) brzekotami
b) płaskonos
b) grzekotami
c) krakwa
c) skrzekotami
d) rożeniec
d) ciekotami
5. Który z wymienionych ptaków przylatuje do 12. Meczenie (beczenie) to:
Polski z zimowisk najpóźniej?
a) nazwa głosu godowego wydawanego przez bąka
a) słowik rdzawy
b) nazwa lotu tokowego czajek
b) drozd śpiewak
c) nazwa głosu godowego wydawanego przez głuszca
c) cierniówka
d) dźwięk wydawany przez wibrujące w powietrzu
sterówki kszyka, podczas lotu tokowego
d) dziwonia
6. W którym z wymienionych rejonów Polski kania 13. Gdzie głównie zimują gniazdujące
ruda jest najliczniejsza?
gąsiorki?
a) północno-zachodnia Polska
a) w południowej Europie
b) południowo-zachodnia Polska
b) w zachodniej Europie
c) północno-wschodnia Polska
c) w południowej Azji
d) południowo-wschodnia Polska
d) we wschodniej i południowej Afryce
7.
a)
b)
c)
d)

u

nas

Który z wymienionych ptaków jest najmniejszy? 14. Starsze samce dziwonii mają głowę, podbródek i pierś:
a) żółte
dzwoniec
b) czerwone
jer
c) czarne
gil
d) zielone
kulczyk

15. Mazurek gniazduje głównie:
a) na ziemi
b) wśród gałęzi drzew, wysoko nad ziemią
c) wśród gałęzi krzewów, nisko nad ziemią
d) w dziuplach, zakamarkach budowli, skrzynkach lęgowych

19. Pełzacz ogrodowy najczęściej buduje gniazdo:
a) na ziemi, wśród roślinności zielnej
b) pod odstającymi płatami kory, w pęknięciach murów
c) na gałęziach krzewów
d) w dziuplach

16. Który z wymienionych ptaków gnieździ się 20. Jaja gruszkowatego kształtu składają ptaki z
najczęściej w dziuplach?
rodziny:
a) sójka
a) siewkowatych
b) grzywacz
b) perkozów
c) krzyżówka
c) kaczkowatych
d) nurogęś
d) drozdowatych
17. Który z wymienionych ptaków jest w Polsce 21. Który z wymienionych ptaków chodzi po
najrzadszy?
pionowych pniach drzew nie podpierając się ogonem?
a) głuszec
a) pełzacz leśny
b) batalion
b) kowalik
c) derkacz
c) dzięcioł trójpalczasty
d) kulon
d) dzięcioł duży
18. Który z wymienionych ptaków składa najwięcej 22. Który
z
wymienionych
jaj w jednym lęgu?
kunsztowne, kuliste gniazdo?
a) bogatka
a) raniuszek
b) drop
b) sosnówka
c) kos
c) muchołówka mała
d) kuropatwa
d) kowalik

ptaków

buduje

B/ Odpowiedz na pytania. Po 1 pkt. za każdą prawidłową odpowiedź.
23. Do jakiej rodziny należy mornel?

25. Podaj nazwę gatunkową sieweczki, która
występuje u nas najliczniej.

......................................................................................................... .............................................................................................
24. Podaj nazwę gatunkową biegusa, który w szacie 26. Który
z
występujących
u
nas
godowej posiada na brzuchu dużą czarną plamę.
przedstawicieli rzędu kuraków odlatuje z Polski
na zimowiska do Afryki?
......................................................................................................... .............................................................................................

C/ Podaj nazwy gatunkowe ptaków przedstawionych na rysunkach.
Po 1 pkt. za każdą prawidłową odpowiedź.

27.

...........................................................

28.

.............................................................

29.

............................................................

