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Zaznacz prawidłową odpowiedź  
 
 

1. Toki głuszca odbywają się zwykle: 
a) w południe 
b) wcześnie wieczorem 
c) późno wieczorem 
d) wcześnie rano 

 

7. Który z wymienionych ptaków nie tworzy par? 
a) wodniczka 
b) bogatka 
c) perkoz dwuczuby 
d) sieweczka rzeczna 

 

2. Który z wymienionych ptaków na ogół 
gniazduje w koloniach? 

a) podróżniczek 
b) ślepowron 
c) kropiatka 
d) łozówka 

 

8. Kiedy zazwyczaj bociany białe odlatują  
z naszego kraju na zimowiska? 

a) w czerwcu 
b) w lipcu 
c) w sierpniu lub wrześniu 
d) w październiku lub listopadzie 
 

3. Co stanowi podstawę pokarmu płaskonosa? 
a) ryby 
b) płazy 
c) przybrzeżne rośliny zielne 
d) fito- i zooplankton 

 

9. Gdzie zwykle mewa srebrzysta buduje gniazdo? 
a) na ziemi 
b) na drzewie 
c) na wodzie 
d) nie buduje gniazd 

 

4. Która z wymienionych sów gniazduje głównie  
w dziuplach? 

a) włochatka 
b) puchacz 
c) uszatka 
d) płomykówka 

 

10. Który ptak podczas tańca godowego klaszcze 
skrzydłami? 

a) pleszka 
b) potrzos 
c) lelek 
d) batalion 

 

5. Który z wymienionych ptaków nie wykonuje 
lotów godowych? 

a) dubelt 
b) kszyk 
c) bielik 
d) kruk 

 

11. W którym z wymienionych środowisk 
możemy spotkać świerszczaka? 

a) lasy liściaste 
b) lasy iglaste 
c) podmokłe łąki 
d) skały 

 

6. Które zdanie jest prawdziwe? 
a) cietrzew odlatuje regularnie z Polski na zimę 
b) mysikrólik występuje głównie w pobliżu 

zabudowań ludzkich 
c) dzięcioł zielony odżywia się w dużej mierze 

mrówkami 
d) bielaczek odbywa regularnie lęgi w naszym kraju 

 

12. Który z wymienionych ptaków potrafi bardzo 
sprawnie ukrywać się w trawie, a jego donośny głos 
godowy możemy usłyszeć w nocy? 

a) brodziec śniady 
b) kwokacz 
c) szczudłak 
d) derkacz 
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13. Bocian czarny zakłada gniazdo najczęściej: 
a) na ziemi 
b) w koronie drzewa 
c) wśród krzewów 
d) na budynku mieszkalnym 

 

19. Który z wymienionych ptaków nie buduje gniazda? 
a) śpiewak 
b) raróg 
c) rybołów 
d) żuraw 

 

14. Który z wymienionych ptaków nurkuje  
w poszukiwaniu pożywienia? 

a) bąk 
b) jerzyk 
c) wodnik 
d) perkozek 

 

20. Który z ptaków występuje na terenie całego 
naszego kraju? 

a) jarząbek 
b) pliszka siwa 
c) mewa srebrzysta 
d) słowik szary 

 

15. Strepet należy do rodziny: 
a) sokołowatych 
b) kaczkowatych 
c) dropi 
d) siewkowatych 

 

21. Śpiew których ptaków jest podobny? 
a) trzciniaka i brzęczki 
b) zięby i piecuszka 
c) wilgi i świstunki 
d) pierwiosnka i strzyżyka 

 

16. Wąsatka: 
a) występuje powszechnie na terenie całej 

Polski 
b) występuje głównie w trzcinowiskach 
c) należy do rzędu sów 
d) posiada ogon zdecydowanie krótszy  

od tułowia 
 

22. Który z wymienionych ptaków przemieszcza 
się na ogół w dużych grupach, liczących nawet 
kilka tysięcy osobników? 

a) bączek 
b) szpak 
c) pluszcz 
d) kszyk 

 

17. U którego z ptaków ogon jest najczęściej zadarty? 
a) strzyżyk 
b) pleszka 
c) pierwiosnek 
d) pokrzywnica 

 

23. Kaczki nurkujące nazywane są: 
a) nużycami 
b) grążycami 
c) nurnikami 
d) toniakami 

 

18. Z którym z wymienionych ptaków najbliżej 
spokrewniony jest piecuszek? 

a) bogatka 
b) kowalik 
c) pełzacz ogrodowy 
d) świstunka leśna 

 

24. Która z cech dotyczy brodźca piskliwego? 
a) odbywa lęgi w koloniach 
b) występuje nad brzegami zbiorników 

wodnych 
c) osiąga maksymalnie ok. 10 cm. długości 
d) samica wyraźnie różni się wyglądem od samca 

 

 
 
 
 

 


