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A/ Zaznacz prawidłową odpowiedź. Po 1 pkt. za każdą prawidłową odpowiedź. 
 

1. Samiec którego z wymienionych ptaków posiada 

niewielki czubek na głowie? 

a) edredon 

b) cyranka 

c) rożeniec 

d) czernica 
 

8. Który z wymienionych ptaków posiada 

zazwyczaj głęboko wcięty ogon? 

a) pustułka 

b) kania ruda 

c) gadożer 

d) orzeł przedni 
 

2. Pokląskwę spotkamy najczęściej: 

a) na łąkach i ugorach 

b) w lesie liściastym 

c) w lesie iglastym 

d) nad morzem 
 

9. Włochatka gniazduje głównie: 

a) na strychach domów 

b) na wieżach kościelnych 

c) na ziemi 

d) w dziuplach drzew 
 

3. Występujące w Polsce bociany czarne gniazdują 

głównie: 

a) na drzewach 

b) na dachach domów 

c) na półkach skalnych 

d) na ziemi, w pobliżu terenów podmokłych 
 

10. Kiedy łabędzie nieme pierzą się (wymieniają 

pióra)? 

a) wczesną wiosną 

b) latem 

c) późną jesienią 

d) zimą 
 

4. Który z wymienionych ptaków często zakłada 

gniazda w podziemnych norach, np. króliczych? 

a) ohar 

b) łęczak 

c) bekasik 

d) potrzos 
 

11. Który z wymienionych ptaków potrafi spać w 

locie? 

a) srokosz 

b) jerzyk 

c) wydrzyk wielki 

d) drzemlik 
 

5. Który z wymienionych ptaków jest najmniejszy? 

a) wróbel 

b) strzyżyk 

c) trzciniak 

d) droździk 
 

12. Do jakiej rodziny należy kokoszka? 

a) kaczkowate 

b) siewkowate 

c) chruściele 

d) bekasowate 
 

6. Który z wymienionych ptaków drapieżnych jest 

w naszym kraju najliczniejszy? 

a) rybołów 

b) myszołów 

c) jastrząb 

d) kania ruda 
 

13. Który z wymienionych ptaków związany jest z 

terenami podmokłymi? 

a) ortolan 

b) dzwoniec 

c) brzęczka 

d) zaganiacz 
 

7. Brodziec piskliwy odżywia się głównie: 

a) roślinami wodnymi 

b) roślinami lądowymi  

c) owadami 

d) drobnymi kręgowcami 
 

14. Słowik szary występuje w Polsce głównie: 

a) w północnej i zachodniej części kraju 

b) w północnej i wschodniej części kraju 

c) w południowej i zachodniej części kraju 

d) w południowej i wschodniej części kraju 
 



15. Który z wymienionych ptaków ma czerwone 

nogi? 

a) szablodziób 

b) biegus rdzawy 

c) kwokacz 

d) szczudłak 
 

19. Który z wymienionych gatunków ptaków 

gniazduje w koloniach? 

a) bączek 

b) czapla siwa 

c) perkoz rdzawoszyi 

d) łyska 
 

16. Który z wymienionych ptaków gniazduje w 

Polsce? 

a) myszołów włochaty 

b) nur rdzawoszyi 

c) krakwa 

d) mewa siodłata 
 

20. Który z poniższych ptaków nie odlatuje z 

naszego kraju na zimę? 

a) trzciniak 

b) pliszka żółta 

c) cietrzew 

d) przepiórka 
 

17. Która z wymienionych cech dotyczy szlachara? 

a) odżywia się głównie pokarmem roślinnym 

b) rzadko nurkuje 

c) samiec posiada czub z tyłu głowy   

d) posiada czarny dziób 
 

21. Orły przednie gniazdują w Polsce głównie: 

a) na Pomorzu Zachodnim 

b) w Karpatach 

c) w Sudetach  

d) w Wielkopolsce 
 

18. Który z wymienionych ptaków śpiewa często z 

wysoko położonego miejsca (np. z dachów lub z 

anten), również jesienią? 

a) kopciuszek 

b) słowik rdzawy 

c) rokitniczka 

d) raniuszek 
 

22. Który z wymienionych ptaków potrafi 

doskonale naśladować różnorodne dźwięki, również 

głosy wielu innych ptaków? 

a) łozówka 

b) rycyk 

c) świergotek drzewny 

d) piecuszek 
 

 

B/ Odpowiedz na pytania. Po 1 pkt. za każdą prawidłową odpowiedź. 
 

23. Jak nazywają się nie strawione resztki pokarmu 

wypluwane przez niektóre ptaki? 
 

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

25. Podaj nazwę gatunkową gniazdującego u nas 

łabędzia, którego dziób u nasady jest żółty. 
 

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

24. Jak nazywa się jedyny występujący w Polsce 

(głównie w górach) ptak śpiewający, który potrafi 

nurkować? 
 

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

26. Który z występujących u nas 

przedstawicieli rodziny drozdowatych jest 

największy? 
 

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

 

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

27. 

 

 

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

 

28. 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

29. 
 

 
 

 

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


