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ETAP SZKOLNY 
 

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

imię i nazwisko 
 

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

                                   szkoła, klasa                                                                      nauczyciel prowadzący 
 

 

Zaznacz prawidłową odpowiedź  
 

1. Grubodziób odżywia się przede wszystkim: 
a) drobnymi ssakami 

b) rybami 

c) owadami 

d) nasionami 
 

7. Do jakiej rodziny należy szlamnik? 
a) kaczkowate 

b) bekasowate 
c) chruściele 

d) pliszkowate 

2. Z jakim głównie środowiskiem związany jest 
kulik wielki? 
a) podmokłe lasy 

b) suche murawy 

c) łąki w dolinach rzecznych 
d) nadmorskie plaże 
 

8. Które z wymienionych środowisk zamieszkuje 
brzęczka? 
a) lasy iglaste 

b) pola  

c) brzegi górskich potoków 

d) trzcinowiska 
 

3. U którego z wymienionych gatunków każdy 
samiec w okresie lęgowym posiada odmienną 
szatę godową? 
a) trzinniczek 

b) strumieniówka 

c) batalion 
d) rycyk 

9. Krwawodziób gnieździ się: 
a) wśród skał, w wyższych partiach gór 

b) w dziuplach – w starych lasach liściastych i 

mieszanych 

c) na podmokłych łąkach i torfowiskach - na 
niżu   

d) nad jeziorami - w przybrzeżnych zaroślach 
 

4. U zniczka wierzch głowy ma kolor: 
a) zielony 

b) niebieski 

c) żółty 
d) szary 
 

10. Co stanowi podstawę pokarmu gąsiorka? 
a) owoce 

b) korniki 

c) owady i małe kręgowce 
d) nasiona drzew iglastych 
 

5. Który z wymienionych ptaków posiada 
najdłuższy dziób w stosunku do swojej wielkości? 
a) batalion 

b) brodziec piskliwy 

c) szablodziób 

d) kszyk 
 

11. Który z wymienionych ptaków gnieździ się w 
dziuplach? 
a) gągoł 
b) łyska 

c) cyranka 

d) czernica 
 

6. Który z wymienionych ptaków nie gniazduje w Polsce? 
a) myszołów 

b) kretogłów 

c) gęś zbożowa 
d) dzwoniec 
 

12. Bąk, w czasie polowania: 
a) nurkuje 

b) lata nad wodą 

c) stoi w wodzie lub wspina się na łodygi trzcin 
d) pływa na powierzchni wody 
 

 



 

13. U którego z wymienionych ptaków pływających 
pióra przemakają aż do skóry i ptak musi po 
wyjściu z wody suszyć je rozpościerając skrzydła? 
a) uhla 

b) kormoran 
c) hełmiatka 

d) ogorzałka 

21. Który z wymienionych ptaków występuje 
w naszym kraju głównie na halach w wysokich 
górach – Karpatach i Sudetach? 
a) kraska 

b) kopciuszek 

c) cietrzew 

d) siwerniak 
 

14. W jakim głównie środowisku występuje 
płomykówka? 
a) w rozległych lasach sosnowych 

b) w rozległych lasach liściastych 

c) w pobliżu siedzib ludzkich 
d) pobliżu zbiorników wodnych 
 

22. Która z poniższych cech dotyczy kokoszki? 
a) u dorosłych ptaków nasada dzioba jest 

czerwona a koniec żółty 
b) u dorosłych ptaków cały dziób ma kolor żółty 

c) u dorosłych ptaków cały dziób ma kolor biały 

d) u dorosłych ptaków cały dziób ma kolor szary 
 

15. Który z wymienionych ptaków chwyta swoje 
ofiary głównie w locie? 
a) pustułka 

b) myszołów 

c) błotniak łąkowy 

d) sokół wędrowny 

23. Który z wymienionych ptaków oskubuje 
przed zjedzeniem zdobycz z piór? 
a) sowa uszata 

b) krogulec 
c) żołna 

d) zimorodek 
 

16. Który z wymienionych gatunków w swoim 
śpiewie naśladuje często głosy innych ptaków? 
a) słowik szary 

b) szpak 
c) wilga 

d) bogatka 
 

24. Który z wymienionych ptaków podlega w 
Polsce ścisłej ochronie gatunkowej? 
a) grzywacz 

b) łyska 

c) mewa srebrzysta 
d) żuraw 
 

17. Który z gatunków jako pierwszy spośród 
wymienionych odbywa lęgi w naszym kraju? 
a) jerzyk 

b) sikora modra 

c) czajka 
d) siniak 
 

25. Który z wymienionych ptaków występuje w 
Polsce głównie w stadach? 
a) jemiołuszka 
b) derkacz 

c) krogulec 

d) pomurnik 

18. Który gatunek z rodziny dzięciołów jest w 
Polsce najliczniejszy? 
a) dzięcioł duży 
b) dzięcioł czarny 

c) dzięcioł średni 

d) dzięciołek 

26. Który z wymienionych ptaków nie buduje 
gniazda, tylko składa jaja na ściółkę leśną? 
a) lelek 
b) remiz 

c) przepiórka 

d) sikora modra 
 

19. Pisklęta którego z wymienionych ptaków są 
zagniazdownikami? 
a) pierwiosnek 

b) pójdźka 

c) kobuz 

d) cietrzew 
 

27. Który z wymienionych ptaków posiada 
czub na głowie? 
a) ortolan 

b) dzierlatka 
c) pokrzewka ogrodowa 

d) zięba 
 

20. U którego z poniższych gatunków ptaki w 
czasie toków wykonują szereg różnorodnych figur, 
m.in. przekazują sobie symboliczny materiał na 
gniazdo, przyniesiony z dna zbiornika? 
a) czapla siwa 

b) gęgawa 

c) krakwa 

d) perkoz dwuczuby 
 

28. Śmieszka odżywia się: 
a) wyłącznie rybami 

b) wyłącznie glonami 

c) wyłącznie padliną 

d) niewielkimi zwierzętami, padliną, odpadkami 
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ETAP SZKOLNY 
 

Prawidłowe odpowiedzi i punktacja 
 

Za każdą prawidłową odpowiedź - 1 punkt. 
 

1.  d 7.   b 

2.  c 8.   d 

3.  c 9.   c 

4.  c 10.  c 

5.  d 11.  a 

6.  c 12.  c 
 
 

13.  b 21.  d 

14.  c 22.  a 

15.  d 23.  b 

16.  b 24.  d 

17.  c 25.  a 

18.  a 26.  a 

19.  d 27.  b 

20. d 28.  d 

 
Protokół należy wysłać najpóźniej 12 listopada 2007 r. 
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