Konkurs Przyrodniczy
dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych

„Ptaki Polski”
(rok szkolny 2016/2017)
ETAP SZKOLNY
.....................................................................................................................
imię i nazwisko

.....................................................................................................................
szkoła, klasa
nauczyciel prowadzący

liczba punktów ................

Zaznacz prawidłową odpowiedź
1. U którego z wymienionych ptaków każdy
samiec ma unikatową szatę godową?
a) kokoszka
b) kopciuszek
c) batalion
d) pleszka

7. W jakim głównie okresie
w naszym kraju bielaczki?
a) od kwietnia do czerwca
b) od czerwca do września
c) od września do listopada
d) od listopada do marca

2. W jakim głównie środowisku występuje bączek?
a) lasy
b) pobliże siedzib ludzkich
c) pola, nieużytki
d) trzcinowiska

8. Bociany czarne zakładają gniazda zazwyczaj:
a) w trzcinach
b) na małych wyspach na jeziorach
c) w koronach drzew
d) na dachach domów

3. Który z wymienionych
odlatuje z Polski na zimę?
a) kuropatwa
b) krętogłów
c) sroka
d) głuszec

9. Derkacz:
a) występuje głównie na wilgotnych łąkach
b) występuje głównie w pobliżu siedzib ludzkich
c) występuje w stadach
d) wydaje bardzo cichy odgłos godowy,
przypominający ćwierkanie wróbla

ptaków

regularnie

można

spotkać

4. Czarnogłówka należy do rodziny:
a) pokrzewkowatych
b) sikor
c) chruścieli
d) łuszczaków

10. Który z wymienionych ptaków jest najmniejszy?
a) mysikróilk
b) potrzos
c) kopciuszek
d) zięba

5. Jaskrawożółte pióra na skrzydłach i ogonie ma:
a) ortolan
b) lerka
c) dzwoniec
d) jerzyk

11. Kobuz odżywia się głównie:
a) padliną
b) gryzoniami
c) owadami i ptakami
d) nasionami

6. Który z ptaków chętnie zjada mrówki?
a) dzięcioł zielony
b) kowalik
c) krogulec
d) paszkot

12. Włochatka to:
a) sowa
b) muchołówka
c) świstunka
d) sikora
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13. Który z wymienionych ptaków odbywa lęgi w
koloniach?
a) podróżniczek
b) cietrzew
c) bocian czarny
d) mewa srebrzysta

19. Który z wymienionych ptaków
gniazda głównie w osadach ludzkich?
a) dudek
b) dymówka
c) rokitniczka
d) srokosz

14. Jerzyki przylatują z zimowisk do naszego
kraju zazwyczaj:
a) w lutym
b) w marcu
c) w kwietniu
d) w maju

20. Które
z
wymienionych
zamieszkuje kokoszka?
a) lasy liściaste
b) pobliże siedzib ludzkich
c) zbiorniki wodne
d) tereny górskie i podgórskie

15. Pierwiosnek występuje w Polsce:
a) licznie, na polach
b) licznie, w parkach i lasach
c) licznie, w pobliżu siedzib ludzkich
d) nielicznie, w górskich lasach

21. Która z cech dotyczy pluszcza?
a) występuje głównie nad rzekami na nizinach
b) ma białe podgardle
c) maksymalna długość ciała ptaka to 10 cm
d) odżywia się przede wszystkim rybami

16. Który z wymienionych ptaków gniazduje w
naszym kraju?
a) gęgawa
b) gęś zbożowa
c) gęś mała
d) gęś białoczelna

22. Maksymalna rozpiętość skrzydeł kormorana
wynosi:
a) 20 cm
b) 50 cm
c) 160 cm
d) 200 cm

17. W
którym
z
wymienionych
parków
narodowych
możemy
spotkać
dzięcioła
białogrzbietego?
a) Wielkopolski Park Narodowy
b) Karkonoski Park Narodowy
c) Białowieski Park Narodowy
d) Słowiński Park Narodowy

23. Dubelt:
a) wykonuje widowiskowe loty godowe
b) występuje głównie w południowej części
kraju
c) należy do rodziny sokołowatych
d) występuje głównie na podmokłych łąkach
i bagnach

18. Żołna:
a) występuje na terenie całego naszego kraju
b) odżywia się owadami
c) ma jednolicie brązowe ubarwienie
d) nie odlatuje na zimę z naszego kraju

24. Samotniki gniazdują:
a) na półkach skalnych
b) na drzewach
c) na strychach, wieżach kościelnych
d) w trzcinach
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