
 

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody ,,Salamandra''  

Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Szkół Średnich 

“Ptaki Polski” 
ETAP SZKOLNY - PYTANIA 

 

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

  imię i nazwisko klasa szkoła 
 

A/ Zaznacz prawidłową odpowiedź 
 

1. Głównym pożywieniem krogulca są: 

a) ryby 

b) gady i płazy 

c) ptaki 

d) drobne ssaki 
 

8. Która z wymienionych roślin ma białe kwiaty? 

a) arnika górska 

b) grzybieńczyk wodny 

c) sasanka zwyczajna 

d) zawilec wielkokwiatowy 

2. Który z wymienionych ptaków jest najcięższy? 

a) drop 

b) orzeł przedni 

c) puchacz 

d) bielik   

9. Gadożera można najczęściej w Polsce spotkać: 

a) we wschodniej części kraju 

b) w zachodniej części kraju 

c) w północnej części kraju 

d) w południowej części kraju 
 
 

3. Który z wymienionych gatunków jest rodzimy dla 

przyrody polskiej?   

a) daniel 

b) jenot 

c) muflon 

d) foka szara  
 

10. Które z wymienionych gatunków gęsi zakładają w Polsce 

gniazda? 

a) tylko zbożowe 

b) tylko gęgawy 

c) białoczelne i zbożowe 

d) zbożowe i gęgawy 
 

4. Czajki odbywają swoje lęgi najczęściej:  
a) na polach i na łąkach 

b) w trzcinach 

c) w podmokłych lasach 

d) w zaroślach 

11. Która z wymienionych roślin jest paprocią? 

a) kopytnik pospolity 

b) parzydło leśne 

c) salwinia pływająca 

d) orlik pospolity 
 

5. Który z wymienionych gatunków ptaków nie 

odlatuje na zimę?  

a) dzierlatka 

b) wilga 

c) krętogłów 

d) pleszka 

12. Lilię złotogłów spotkać można: 

a) na suchych, słonecznych łąkach 

b) w lasach liściastych i zaroślach 

c) na torfowiskach i terenach podmokłych  

d) na brzegach stawów i wolno płynących strumieni 

6. Które z wymienionych ptaków nie są w Polsce objęte 

ochroną gatunkową? 

a) sierpówki 

b) cyranki 

c) jarząbki 

d) wróble domowe 
 

13. U którego z wymienionych płazów głos godowy 

wydają także samice? 

a) grzebiuszka ziemna 

b) ropucha zielona 
c) żaba śmieszka 
d) rzekotka drzewna 

7. Która z wymienionych cech dotyczy gągoła? 

a) potrafi w poszukiwaniu małży nurkować na głębokość 8 

m 

b) gniazda w kształcie kopca z materiału roślinnego buduje 

wśród gęstych trzcin 

c) jego głos bardzo przypomina kwakanie kaczek, ale jest 

nieco wyższy 

d) wszystkie z powyższych 3 informacji są prawdziwe w 

przypadku gągoła 
 

14. Która z poniższych informacji jest fałszywa? 

a) gęsi mogą żywić się wyłącznie pokarmem roślinnym, 

gdyż żyjące w ich jelicie ślepym drobnoustroje 

rozkładają celulozę na przyswajalne dla ptaków 

węglowodany 

b) wysiadujące łyski są bardzo płochliwe i raz spłoszone z 

jaj rzadko wracają do gniazda 

c) szablodzioby potrafią dobrze pływać, a nawet nurkować 

d) podczas nurkowania woda przedostaje się przez pióra 

kormoranów i ptaki przemakają aż do skóry 
 

B/ Oceń prawdziwość zdań 
 

15. Dudki często żerują na odchodach bydła, skąd długim 

dziobem wydłubują różne owady i inne bezkręgowce. 
 

 TAK                                NIE 
 

18. Niektóre nietoperze występujące w Polsce (np. 

borowce) odżywiają się m.in. owocami leśnymi. 
 

 TAK                                NIE 



16. Kania czarna ma ogon bardziej wcięty niż kania ruda. 
 

 TAK                                NIE 
 

19. Bóbr jest w naszym kraju zwierzęciem zagrożonym 

wyginięciem. 
 

 TAK                                NIE 

17. Samice sokoła wędrownego są większe od samców. 
 

 TAK                                NIE 
 

20. Rzekotka drzewna posiada zdolność zmiany ubarwienia 

ciała. 

 

 TAK                                NIE 

 

C/ Odpowiedz na pytania 
 

21. Którą z dzierzb można spotkać w Polsce także zimą? 

 

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

24. Hajstra to dawna nazwa jakiego ptaka? 

 

 

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

22. Do jakiej rodziny należy bączek? 

 

 

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

25. Do jakiego rzędu zalicza się zębiełka białawego? 

 

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

23. Napisz jakie  gatunki gołębi, oprócz gołębia skalnego i 

sierpówki, występują w Polsce. 

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

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

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

26. Wymień trzy występujące w Polsce gatunki z rodzaju 

słowik (Luscinia). 

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

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

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

 

D/ Podaj nazwy gatunkowe zwierząt przedstawionych na rysunkach 
  

27. 
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28. 
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29. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


