Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych

„Ptaki Polski”
ETAP SZKOLNY – TEST
..........................................................................................................................................................................................................
imię i nazwisko
..........................................................................................................................................................................................................
szkoła, klasa
nauczyciel prowadzący

A/ Zaznacz prawidłową odpowiedź.
1. Samiec którego z wymienionych płazów wydaje
najdonośniejszy głos godowy?
a) żaba śmieszka
b) kumak nizinny
c) rzekotka drzewna
d) żaba trawna

8.
są
a)
b)
c)
d)

2. Które
z
wymienionych
zwierząt
rozbudowane nory mające po kilka wejść?
a) zając szarak
b) kuna domowa
c) niedźwiedź brunatny
d) borsuk

9. W diecie zębiełka karliczka podstawową rolę
odgrywają:
a) owoce
b) owady
c) nasiona
d) rośliny zielne

3.
a)
b)
c)
d)

tworzy

Karlik malutki to:
drobny ssak z rzędu owadożernych
niewielki ptak występujący w wyższych partiach gór
nietoperz
rzadki gatunek ryby, zamieszkujący czyste rzeki

Źrenice oczu którego z wymienionych płazów
pionowe?
żaba moczarowa
rzekotka drzewna
grzebiuszka ziemna
ropucha szara

10. Samica żółwia błotnego składa jaja:
a) do wody
b) wśród przybrzeżnej roślinności
c) do wykopanych w piaszczystej glebie jamek
d) do jamek wykopanych w dnie zbiornika wodnego

4. Który z wymienionych ptaków posiada czerwony
dziób?
a) bogatka
b) kwokacz
c) ostrygojad
d) dubelt

11. Ptak, który żerując chodzi często po pniu
drzewa głową w dół to:
a) pełzacz leśny
b) podróżniczek
c) kowalik
d) pomurnik

5. Którego z wymienionych gadów najczęściej można
spotkać w wodzie?
a) wąż Eskulapa
b) padalec
c) zaskroniec zwyczajny
d) gniewosz plamisty

12. Podstawę pokarmu lelka stanowią:
a) drobne ssaki (głównie gryzonie)
b) nasiona
c) owady
d) mleko ssaków kopytnych (np. saren, kóz i
owiec)

6.
a)
b)
c)
d)

13. Sierpówka to inna nazwa:
a) sieweczki obrożnej
b) synogarlicy tureckiej
c) turkawki
d) pliszki górskiej

Jaskrawe plamy na spodzie ciała kumaka nizinnego są:
żółte
pomarańczowe
jasnobłękitne
zielonooliwkowe

7. Który z wymienionych ssaków pochodzi z Ameryki
Południowej?
a) kozica
b) łoś
c) nutria
d) wydra

14. W jakim środowisku najczęściej występuje
gąsiorek?
a) jeziora
b) otwarte przestrzenie z kępami krzewów
c) gęste lasy liściaste
d) podmokłe łąki

15. Który z wymienionych ptaków występuje głównie
w lasach iglastych?
a) jerzyk
b) łozówka
c) raniuszek
d) mysikrólik

17. Która z wymienionych mew posiada w szacie
spoczynkowej szarobrązową plamkę za okiem?
a) mewa srebrzysta
b) mewa siodłata
c) mewa żółtonoga
d) śmieszka

16. Która z wymienionych sów zakłada najczęściej
gniazda w wieżach kościelnych, ruinach, na
poddaszach niezamieszkałych budynków?
a) włochatka
b) płomykówka
c) puchacz
d) sowa uszata

18. Który z wymienionych gadów potrafi
wystrzykiwać cuchnącą wydzielinę gruczołów
mieszczących się koło otworu odbytowego?
a) żmija zygzakowata
b) zaskroniec zwyczajny
c) wąż Eskulapa
d) gniewosz plamisty

B/ Odpowiedz na pytania.
19. Lerka to inna nazwa jakiego gatunku ptaka?

23. Który z występujących u nas gatunków
popielicowatych posiada najkrótsze owłosienie
ogona?

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

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

20. Jak nazywa się najmniejsza z występujących w
Polsce sów?

24. Podaj nazwę gatunkową występującego w
Polsce płaza, który jest jajożyworodny.

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

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

21. Jak nazywa się ptak drapieżny, odżywiający
się głównie larwami os, szerszeni i trzmieli?

25. Który z gadów występujących w Polsce
osiąga największą długość ciała?

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

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

22. Który z występujących w naszym kraju
przedstawicieli rzędu dzięciołów odlatuje z Polski
na zimę do Afryki?

26. Wymień trzy gatunki ropuch występujące
w Polsce:

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

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

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

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

C/ Podaj nazwy gatunkowe zwierząt, które przedstawiono na rysunkach.
27.

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

28.

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

29.

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

