Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody ,,Salamandra''
Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy dla Uczniów Szkół Średnich

„Ptaki Polski”
ETAP WOJEWÓDZKI - TEST
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A/ Zaznacz prawidłową odpowiedź – za każdą prawidłową odpowiedź 1 pkt.
1. Która z wymienionych sów jest w naszym kraju 8. Które z wymienionych ptaków po osiągnięciu
najliczniejsza?
dojrzałości nie podejmują sezonowych wędrówek?
a) kania czarna
a) puszczyk
b) płomykówka
b) jastrząb
c) sowa uszata
c) rybołów
d) pójdźka
d) orlik krzykliwy
2. Który z poniższych ptaków związany jest ze 9. Jak nazywa się największa polska organizacja,
środowiskiem wodnym?
zajmująca się ochroną ptaków?
a) Polskie Towarzystwo Ornitologiczne
a) pliszka górska
b) kulczyk
b) Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
c) makolągwa
c) Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
d) dzwoniec
d) Ogólnopolskie Towarzystwo „Chrońmy Ptaki”
3. Samiec którego z wymienionych ptaków ma na 10. Który z wymienionych ptaków nie odbywa lęgów w
policzku białą plamę?
naszym kraju?
a) gęś białoczelna
a) płaskonos
b) gągoł
b) lodówka
c) czernica
c) szlachar
d) hełmiatka
d) hełmiatka
4. Który z poniższych ptaków nie podlega w Polsce 11. Który z poniższych ptaków zawisa często w powietrzu
ochronie?
w jednym miejscu, energicznie trzepocząc skrzydłami?
a) dzierlatka
a) kobuz
b) wróbel
b) raróg
c) drzemlik
c) słonka
d) mewa pospolita
d) pustułka
5. Jak nazywa się ptak, który zaniepokojony przyjmuje 12. Która z poniższych nazw jest nieprawidłowa w
pozycję pionową, podnosząc dziób do góry?
odniesieniu do ptaków występujących w Polsce?
a) trzciniak
a) świerszczak
b) rycyk
b) rzepołuch
c) łozówka
c) białorzytka
d) bąk
d) krzywodziób
6. Pluszcz występuje najczęściej:
a) nad jeziorami i stawami
b) nad wolno płynącymi rzekami
c) nad brzegiem morskim
d) nad potokami górskimi

13. Śpiew piecuszka podobny jest do śpiewu:
a) świstunki
b) pierwiosnka
c) zięby
d) pokrzewki czarnołbistej

7. Potrzos należy do tego samego rodzaju co:
a) trzciniak
b) kos
c) trznadel
d) strumieniówka

14. Pomurnik występuje głównie:
a) w starych parkach i ogrodach
b) na terenach górskich
c) w lasach liściastych na niżu
d) na peryferiach miast – najchętniej w ruinach starych budowli

B/ Oceń prawdziwość zdań – za każdą prawidłową odpowiedź 1 pkt.
15. Sójka

potrafi doskonale naśladować głosy 18. Dzięcioły nie potrafią schodzić po pniu drzewa
innych ptaków, szczególnie myszołowa.
głową w dół.
TAK

TAK

NIE

16. Szczygieł
jest
wyspecjalizowany
wydobywaniu nasion z ostów.
TAK

w 19. Nazwa zimorodek wzięła się stąd, iż ptaki te
rozpoczynają lęgi już pod koniec lutego.

NIE

NIE

TAK

17. Czapla siwa żywi się wyłącznie rybami.

20. Gołąb grzywacz nie podlega w Polsce ochronie
prawnej.

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

C/ Odpowiedz na pytania
21. Wymień cztery występujące w Polsce gatunki 23. Wymień trzy gatunki dziko żyjących w Polsce
należące do rodzaju dzierzba.
ptaków z rzędu kuraków, które nie są w naszym
kraju objęte ochroną prawną.
dzierzba srokosz (srokosz)
kuropatwa
dzierzba gąsiorek (gąsiorek)
dzierzba czarnoczelna
bażant
jarząbek
dzierzba rudogłowa
Za każdą prawidłową odpowiedź – 0,5 pkt.

Za każdą prawidłową odpowiedź – 0,5 pkt.

22. Do jakiej rodziny należy dudek?

24. Jak nazywamy głos wydawany przez żurawie?

kraskowate – 1 pkt.

klangor – 1 pkt.

D/ Podaj nazwy gatunkowe ptaków przedstawionych na rysunkach
25.

26.

ohar – 1 pkt.

27.

rożeniec – 1 pkt.

Maksymalna liczba punktów: 26

czajka – 1 pkt.

