Konkurs Przyrodniczy
dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych
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Grupa 6
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Zaznacz prawidłową odpowiedź
1. Ile wynosi
srebrzystej?
a) 18 cm
b) 28 cm
c) 38 cm
d) 68 cm

maksymalna

długość

ciała

mewy

7. Który z wymienionych ptaków regularnie odbywa u
nas lęgi?
a) kobczyk
b) drzemlik
c) trzmielojad
d) myszołów włochaty

2. Który z gatunków określony jest w Polskiej Czerwonej
Księdze Zwierząt jako niezagrożony wymarciem?
a) bąk
b) gadożer
c) głuszec
d) pomurnik

8. Który z wymienionych ptaków zazwyczaj
odlatuje z naszego kraju na zimę?
a) kowalik
b) pierwiosnek
c) lerka
d) wilga

3. Który z wymienionych
wyglądem do wróbla?
a) pokrzywnica
b) pokląskwa
c) samotnik
d) raniuszek

9. Który z wymienionych gatunków objęty jest w
Polsce ochroną częściową?
a) kormoran
b) dudek
c) rybitwa rzeczna
d) żuraw

ptaków

zbliżony

jest

nie

4. W jakim środowisku głównie występuje pójdźka?
a) nad wodami
b) w starych lasach iglastych
c) na otwartych, zwykle rolniczych terenach
d) w wyższych partiach gór, wśród skał

10. Rożeniec należy do rodziny:
a) jastrzębiowate
b) kaczkowate
c) kurowate
d) sokołowate

5. Czym głównie odżywia się pustułka?
a) pokarmem roślinnym
b) rybami
c) płazami
d) gryzoniami

11. Który z wymienionych ptaków jest największy?
a) przepiórka
b) cietrzew
c) głuszec
d) derkacz

6. Który z wymienionych ptaków zakłada gniazda w dziuplach?
a) kobuz
b) derkacz
c) czajka
d) gągoł

12. Która z cech dotyczy perkoza dwuczubego?
a) gniazduje w dziuplach
b) wiosną pary odbywają widowiskowe toki
c) w Polsce występuje wyłącznie na północy kraju
d) odżywia się pokarmem roślinnym
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13. Drozd obrożny zamieszkuje w Polsce:
a) głównie lasy liściaste
b) głównie górskie bory świerkowe
c) głównie zarośla nad brzegami jezior
d) głównie tereny nadmorskie

19. Głównie w której części naszego kraju występuje bielik?
a) w południowej
b) w południowej i wschodniej
c) we wschodniej
d) w zachodniej i północnej

14. Średnia rozpiętość skrzydeł puchacza wynosi:
a) ok. 20 – 40 cm
b) ok. 50 – 100 cm
c) ok. 100 – 150 cm
d) ok. 150-180 cm

20. Pokrzewka czarnołbista to dawna nazwa:
a) lerki
b) kapturki
c) gajówki
d) jarzębatki

15. Pomurnik gniazduje w naszym kraju:
a) w całej części południowej
b) tylko w Tatrach i Pieninach
c) tylko w Karkonoszach
d) tylko w północnej części kraju

21. Czym głównie odżywia się ślepowron?
a) pokarmem roślinnym
b) rybami, płazami, owadami
c) gryzoniami
d) małymi ptakami

16. U którego z wymienionych gatunków samiec i
samica nie różnią się między sobą?
a) czernica
b) bernikla kanadyjska
c) batalion
d) hełmiatka

22. Z którym z wymienionych
spokrewniony jest bączek?
a) gęś gęgawa
b) czapla siwa
c) pustułka
d) jarząbek

17. Ile
gatunków
należących
dzięciołowatych występuje w Polsce?
a) 2
b) 5
c) 10
d) 15

rodziny

23. Który z wymienionych ptaków gniazduje zazwyczaj
w koloniach?
a) modraszka
b) śmieszka
c) wilga
d) srokosz

18. Który z wymienionych ptaków spotykany jest w
naszym kraju tylko w okresie przelotów i na
zimowiskach?
a) bielaczek
b) płaskonos
c) nurogęś
d) cyranka

24. Który z wymienionych gatunków określony jest w
Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt jako zanikły lub
prawdopodobnie zanikły w Polsce?
a) kania ruda
b) krzyżodziób sosnowy
c) żołna
d) włochatka

do
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ptaków

najbliżej

