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Zaznacz prawidłową odpowiedź  
 

 

1. Który z wymienionych ptaków odbywa w 
naszym kraju regularnie lęgi? 

a) gęś zbożowa 
b) uhla 
c) gągoł 
d) drzemlik 

 

7. Żółtawobiały, czarno nakrapiany spód ciała 
występuje u: 

a) raniuszka 
b) paszkota 
c) ostrygojada 
d) srokosza 

 

2. Kania ruda buduje swoje gniazdo 
zazwyczaj: 

a) na ziemi 
b) wśród niskiej roślinności przybrzeżnej 
c) na drzewie 
d) na skałach 
 

8. W jakim głównie środowisku występują 
czernice? 

a) potoki górskie 
b) jeziora, stawy 
c) lasy liściaste 
d) tereny zabudowane 
 

3. Orzechówka należy do rodziny: 
a) sokołowatych 
b) siewkowatych 
c) krukowatych 
d) puszczykowatych 
 

9. Rozpiętość skrzydeł kormorana wynosi: 
a) 20-40 cm 
b) 40-80 cm 
c) 80-130 cm 
d) 130-160 cm 
 

4. Bielik odżywia się głównie: 
a) rybami i wodnymi ptakami 
b) drobnymi ssakami 
c) dużymi ssakami 
d) padliną 

 

10. Kszyk wielkością zbliżony jest do: 
a) wróbla 
b) kosa 
c) kormorana 
d) bociana 
 

5. Płomykówka gnieździ się zwykle: 
a) w dziuplach starych drzew 
b) na wieżach kościelnych, nie odwiedzanych 

strychach, w ruinach 
c) na skałach 
d) wśród roślinności przybrzeżnej 

 

11. Który z wymienionych ptaków nie 
należy do rodziny sokołowatych? 

a) pustułka 
b) kobuz 
c) gadożer 
d) kobczyk 

 

6. U którego z wymienionych gatunków 
dorosły samiec w szacie godowej nie ma 
rudo zabarwionej piersi? 

a) rudzik 
b) kowalik 
c) pleszka 
d) brodziec piskliwy 

 

12. Krzyżodziób świerkowy: 
a) gniazduje u nas głównie w środkowej 

części kraju 
b) gniazduje najliczniej w górach i na 

północnym wschodzie kraju 
c) gniazduje u nas tylko na Pomorzu 
d) nie gniazduje w Polsce 
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13. Który z wymienionych ptaków odbywa 
lęgi w koloniach? 

a) podróżniczek 
b) cietrzew 
c) bocian czarny 
d) mewa srebrzysta 

 

19. Który z wymienionych ptaków należy do 
rodziny kaczkowatych? 

a) cyranka 
b) turkawka 
c) warzęcha 
d) zielonka 

 

14. Słowik rdzawy występuje w Polsce głównie: 
a) w północnej części kraju 
b) w północno-wschodniej i środkowej części 

kraju 
c) we wschodniej części kraju 
d) w południowo-zachodniej i środkowej 

części kraju 
 

20. Który z wymienionych ptaków 
zazwyczaj przylatuje do nas z miejsc 
zimowania najwcześniej? 

a) czajka 
b) wilga 
c) słowik szary 
d) dudek 
 

15. Grzywacz zakłada gniazdo zazwyczaj: 
a) na ziemi 
b) w koronach drzew 
c) na strychach 
d) wśród roślin runa leśnego  
 

21. Dorosły krwawodziób ma nogi w kolorze: 
a) brązowym 
b) białym 
c) czerwonym 
d) zielonym 
 

16. Który z wymienionych ptaków nie 
należy do rodziny sikor? 

a) czarnogłówka 
b) czubatka 
c) czeczotka 
d) sosnówka 

 

22. Która z cech dotyczy jemiołuszki? 
a) odbywa u nas regularnie lęgi 
b) w Polsce występuje głównie podczas 

przelotów i zimowania 
c) odżywia się przede wszystkim dżdżownicami 
d) wydaje głos zbliżony do głosu zięby 
 

17. U dzięcioła dużego dorosłe samce: 
a) mają czerwoną plamę z tyłu głowy 
b) mają czerwoną czapeczkę sięgającą od 

czoła do potylicy 
c) mają czerwone plamy po bokach głowy 
d) nie mają czerwonego koloru w ubarwieniu 

głowy 
 

23. Który z ptaków posiada maskujące 
ubarwienie, ułatwiające ukrycie się wśród 
runa leśnego? 

a) wąsatka 
b) podróżniczek 
c) gąsiorek 
d) jarząbek 

 

18. Które ze zdań jest prawdziwe? 
a) liczebność kuropatwy w Polsce w ostatnich 

latach wyraźnie wzrasta 
b) kuropatwa zakłada gniazda na niskich 

krzewach 
c) kuropatwa zakłada gniazda na drzewach 
d) kuropatwa występuje głównie na 

otwartych terenach polnych i łąkowych 
 

24. Brzegówka składa jaja: 
a) wśród niskiej roślinności na brzegu 

zbiornika wodnego 
b) na piaszczystym brzegu jezior i rzek  
c) w norach wygrzebanych przez siebie w 

skarpach, urwiskach itp. 
d) w ulepionych przez siebie gniazdach, w 

budynkach mieszkalnych 
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