Konkurs Przyrodniczy
dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych

„Ptaki Polski”
(rok szkolny 2016/2017)
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Zaznacz prawidłową odpowiedź
1. Który z wymienionych ptaków zazwyczaj odlatuje
z naszego kraju na zimę?
a) orzechówka
b) dzięcioł duży
c) bielik
d) czajka

7. Który z wymienionych ptaków często nabija swoje
ofiary (np. duże owady lub gryzonie) na ciernie?
a) kania ruda
b) srokosz
c) puchacz
d) lelek

2. Skowronek:
a) śpiewa zazwyczaj siedząc na gałęzi drzewa
b) występuje głównie na terenach rolniczych
c) przylatuje do naszego kraju z miejsc zimowania
na ogół w kwietniu
d) jest zagniazdownikiem

8. Otwarte, wilgotne tereny to środowisko, które
najchętniej zasiedla:
a) pustułka
b) pokląskwa
c) piecuszek
d) piegża

3. Śpiew którego z wymienionych ptaków najwcześniej
usłyszymy wiosną w naszych lasach?
a) wilga
b) świstunka leśna
c) śpiewak
d) bogatka

9. Który z wymienionych ptaków żyje zazwyczaj
w stadach?
a) kawka
b) kląskawka
c) ortolan
d) sójka

4. Syczek należy do rodziny:
a) pliszkowate
b) puszczykowate
c) drozdowate
d) pokrzewkowate

10. Bączek wielkością zbliżony jest do:
a) wróbla
b) szpaka
c) sójki
d) kormorana

5. W której części Polski występuje uszatka?
a) wyłącznie w górach
b) wyłącznie w północnej części kraju
c) wyłącznie na nizinach
d) na terenie całego kraju

11. Kiedy dorosłe łabędzie nieme pierzą się (wymieniają pióra)?
a) wczesną wiosną
b) latem
c) późną jesienią
d) zimą

6. Która z wymienionych cech dotyczy bielaczka?
a) odbywa w naszym kraju lęgi na terenach podmokłych
b) odbywa w naszym kraju lęgi na terenach górskich
c) odbywa w naszym kraju lęgi w lasach liściastych
d) występuje w naszym kraju podczas przelotów
i zimowania

12. Gdzie w naszym kraju możemy zimą zobaczyć
lodówkę?
a) w górach
b) we wschodniej części kraju
c) na Bałtyku
d) w Tatrach
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13. Perkoz dwuczuby:
a) nigdy nie gniazduje w koloniach
b) na ogół pozostaje na zimę w naszym kraju
c) jest największym z naszych perkozów
d) gnieździ się głównie w dziuplach

19. Która z cech nie dotyczy puchacza?
a) jest największą europejska sową
b) gniazduje głównie w pobliżu siedzib ludzkich
c) może wyprowadzać lęgi bezpośrednio na ziemi
d) gody rozpoczyna zwykle juz zimą

14. Które z wymienionych zdań jest prawdziwe?
a) gągoły zakładają gniazda głównie wśród trzcin
b) kobuz odżywia się głównie owadami i ptakami
chwytanymi w locie
c) jerzyki przylatują do naszego kraju z miejsc
zimowania zazwyczaj w marcu
d) pełzacz leśny potrafi chodzić po pniu drzewa głową w dół

20. Samica śpiewaka wysiaduje jaja:
a) w dziupli
b) bezpośrednio na ziemi
c) w zbudowanym przez siebie
w kształcie czarki
d) w
zbudowanej
przez
siebie
przypominającej rękawiczkę

15. Sóweczka:
a) jest aktywna głównie w dzień
b) posiada tęczówki w kolorze brązowym
c) gniazda zakłada głównie w budynkach
mieszkalnych
d) wielkością zbliżona jest do kawki

21. Które ze zdań dotyczy bociana białego?
a) niechętnie zakłada gniazda na terenach silnie
zalesionych
b) każdego sezonu zakłada gniazdo w innym miejscu
c) odżywia się wyłącznie płazami i gryzoniami
d) pary są sobie wierne przez całe życie

16. Jaja składane przez samicę szpaka są:
a) białe
b) żółte, pokryte ciemnymi plamami
c) niebieskie
d) czerwone

22. Samica sokoła wędrownego:
a) jest zdecydowanie mniejsza od samca
b) jest nieznacznie mniejsza od samca
c) jest wielkości podobnej co samiec
d) jest zdecydowanie większa od samca

17. Który z wymienionych ptaków to zagniazdownik?
a) łabędź niemy
b) sroka
c) czapla siwa
d) bogatka

23. Który z wymienionych ptaków jest najmniejszy?
a) śpiewak
b) świerszczak
c) wilga
d) dzierzba rudogłowa

18. Słowik rdzawy występuje w Polsce głównie:
a) w północnej części kraju
b) we wschodniej części kraju
c) w południowo-wschodniej części kraju
d) w południowo-zachodniej i środkowej części
kraju

24. Który z wymienionych ptaków drapieżnych jest
w naszym kraju najliczniejszy?
a) rybołów
b) myszołów
c) jastrząb
d) kania ruda
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