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Zaznacz prawidłową odpowiedź  
1 pkt. za każdą prawidłową odpowiedź. 

 

1. Płaskonos odżywia się głównie: 
a) małymi rybami 
b) owadami 
c) gryzoniami 
d) planktonem 

 

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

2. Która z wymienionych gęsi gniazduje w Polsce? 
a) gęś mała 
b) gęś białoczelna 
c) gęgawa 
d) gęś zbożowa 

 

8. Ślepowron należy do rodziny: 
a) kaczkowate 
b) czaplowate 
c) wróblowate 
d) bekasowate 

 

3. Którego z wymienionych ptaków nie można 
zobaczyć w naszym kraju zimą? 

a) mewa srebrzysta 
b) gągoł 
c) czernica 
d) rybitwa rzeczna 

 

9. Który z wymienionych ptaków lata prawie 
bezszelestnie? 

a) łabędź niemy 
b) krzyżówka 
c) bernikla kanadyjska 
d) bąk 

 
4. Który z wymienionych ptaków potrafi 
zanurkować w morzu na głębokość do 30 metrów? 

a) świstun 
b) wodniczka 
c) łyska 
d) lodówka 

 

10. Wielkość krwawodzioba zbliżona jest do 
wielkości: 

a) strumieniówki 
b) kosa 
c) kury 
d) bociana 
 

5. Kiedy zwykle odbywają się toki batalionów? 
a) w lutym 
b) w marcu i kwietniu 
c) w maju i czerwcu 
d) w październiku 

 

11. Czapla siwa zakłada swoje gniazdo najczęściej: 
a) wśród przybrzeżnej roślinności zielnej 
b) wśród gałęzi wysokich drzew 
c) wśród gałęzi krzewów 
d) na gołej ziemi 
 

6. Latem bocian biały odżywia się przede 
wszystkim: 

a) pokarmem roślinnym 
b) płazami 
c) gadami 
d) gryzoniami i owadami 
 

12. Który z ptaków składa jaja do dołka w 
piasku, zazwyczaj wyłożonego kamykami? 

a) sieweczka obrożna 
b) bekasik 
c) mewa pospolita 
d) dubelt 
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13. Latem perkoza dwuczubego spotkamy w 
naszym kraju przede wszystkim: 

a) na wybrzeżu morskim 
b) na jeziorach 
c) na torfowiskach 
d) nad rzekami 
 

19. Który z wymienionych ptaków jest w Polsce 
najmniej licznym gatunkiem lęgowym? 

a) rybołów 
b) rybitwa rzeczna 
c) strumieniówka 
d) mewa srebrzysta 

 
14. Który z wymienionych ptaków ma czerwoną 
tęczówkę? 

a) gągoł 
b) ogorzałka 
c) bąk 
d) zausznik 

 

20. Który z wymienionych ptaków najsprawniej 
nurkuje? 

a) krzyżówka 
b) śmieszka 
c) czernica 
d) trzciniak 
 

15. Który z wymienionych ptaków gnieździ się 
prawie wyłącznie w koloniach? 

a) bączek 
b) kormoran 
c) zielonka 
d) wodnik 

 

21. Który z wymienionych ptaków poza okresem 
lęgowym bardzo rzadko wychodzi na ląd? 

a) perkoz dwuczuby 
b) nurogęś 
c) rybitwa rzeczna 
d) samotnik 

 
16. Który z wymienionych ptaków przylatuje z miejsc 
zimowania do Polski zazwyczaj dopiero w maju? 

a) łyska 
b) trzcinniczek 
c) śmieszka 
d) żuraw 
 

22. Który z ptaków gnieździ się w naszym kraju 
nad brzegami rzek? 

a) mewa żółtonoga 
b) alka 
c) siewnica 
d) brodziec piskliwy 
 

17. U którego z wymienionych ptaków młode 
już na drugi dzień po wykluciu potrafią same 
szukać pożywienia? 

a) głowienka 
b) pluszcz 
c) brzęczka 
d) trzciniak 
 

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

a) brodziec śniady 
b) kwokacz 
c) szczudłak 
d) derkacz 
 

18. Który z wymienionych ptaków posiada 
czerwony dziób? 

a) łabędź krzykliwy 
b) wodnik 
c) łozówka 
d) gęś białoczelna 

 

24. W jakim głównie środowisku występuje w 
naszym kraju kszyk? 

a) rwące rzeki górskie 
b) stawy 
c) podmokłe łąki i torfowiska 
d) jeziora 

 

 

 


