Konkurs Przyrodniczy
dla Uczniów Gimnazjów i Szkół Podstawowych

„Skrzydlaci mieszkańcy naszych lasów”
(rok szkolny 2013/2014)
ETAP WOJEWÓDZKI
.....................................................................................................................
imię i nazwisko
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szkoła, klasa
nauczyciel prowadzący

Grupa
liczba punktów ................

Zaznacz prawidłową odpowiedź
1. Który z wymienionych ptaków ma największą
rozpiętość skrzydeł?
a) kos
b) sóweczka
c) grzywacz
d) dzięciołek

7. Który z wymienionych ptaków na ogół nie
odlatuje z naszego kraju na zimę?
a) dzięcioł duży
b) pierwiosnek
c) świstunka
d) śpiewak

2. Gdzie w Polsce gnieździ się drozd obrożny?
a) na Pomorzu Zachodnim
b) w Karpatach i Sudetach
c) na Pojezierzu Mazurskim
d) w Wielkopolsce

8. Lelek występuje głównie:
a) w lasach podmokłych
b) w lasach liściastych i mieszanych
c) w suchych borach sosnowych
d) w kosodrzewinie

3. Która z cech dotyczy bogatki?
a) najmniejsza z krajowych sikor
b) wyprowadza zwykle dwa lęgi w ciągu roku
c) zazwyczaj odlatuje na zimę z Polski
d) gniazdo buduje na ogół w rozwidleniu
gałęzi na drzewie

9. U którego z wymienionych gatunków samce nie
różnią się wyglądem od samic?
a) głuszec
b) zięba
c) śpiewak
d) kos

4. Gdzie zwykle gniazduje kowalik?
a) w budynku
b) w dziupli
c) w gnieździe wśród gałęzi
d) na ziemi

10. Jakiego koloru jest wnętrze dzioba młodej kukułki?
a) białego
b) czarnego
c) pomarańczowego
d) zielonego

5. Czym odżywia się sójka?
a) wyłącznie nasionami
b) wyłącznie owadami
c) wyłącznie nasionami i bezkręgowcami
d) nasionami,
bezkręgowcami,
jajami,
pisklętami, gryzoniami

11. Który z wymienionych ptaków przylatuje do
nas zwykle najwcześniej z miejsc zimowania?
a) wilga
b) zięba
c) dudek
d) kukułka

6. Do jakiej rodziny należy orzechówka?
a) drozdowate
b) dzięciołowate
c) krukowate
d) skowronki

12. Gdzie głównie spotkamy pełzacza leśnego?
a) na ziemi
b) wśród gałęzi krzewu
c) wśród gałęzi drzewa
d) na pniu drzewa
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13. Pierwiosnki zazwyczaj przylatują do nas z
miejsc zimowania:
a) w lutym
b) w marcu
c) w kwietniu
d) w maju

19. Czym głównie odżywiają się dorosłe osobniki
przekraska mróweczki?
a) mrówkami
b) kornikami
c) ślimakami
d) nasionami

14. Krzyżodziób świerkowy:
a) odżywia się głównie owadami żyjącymi pod
korą świerków
b) odżywia się głównie nasionami świerków
c) osiąga maksymalnie 30 cm długości
d) regularnie odlatuje z naszego kraju na zimę

20. Który z wymienionych
pokrywy skrzydłowe?
a) wielbłądka pospolita
b) żerdzianka sosnówka
c) barczatka sosnówka
d) wojsiłka pospolita

15. Gdzie głównie żerują krętogłowy?
a) na pniu drzewa
b) na ziemi
c) wśród gałęzi drzew
d) w dziuplach

21. Larwy kozioroga dębosza odżywiają się:
a) liśćmi dębów
b) owocami dębów
c) drewnem dębów
d) kwiatami dębów

16. Kobuz:
a) poluje głównie na gryzonie
b) poluje głównie na ptaki
c) występuje głównie na południu kraju
d) jest zdecydowanie większy od gawrona

22. Wojsiłka pospolita:
a) żywi się głównie nasionami
b) posiada wydłużony aparat gębowy
c) występuje głównie w borach sosnowych
d) osiąga maksymalnie 70 mm długości

17. Która z cech dotyczy trzpiennika olbrzymiego?
a) samica posiada na końcu odwłoka pokładełko
b) występuje głównie w podmokłych lasach
liściastych
c) cykl rozwojowy trwa jeden rok
d) larwy żerują w ściółce

23. Które z wymienionych schronień preferują
latem mopki?
a) ściółka
b) strychy
c) dziuple
d) szczeliny w pniach drzew

18. Gdzie rozwijają się larwy galasówki dębianki?
a) w wyroślach wytwarzanych przez dorosłego
owada na owocach dębów
b) w
wyroślach
wytwarzanych
przez
dorosłego owada na spodzie liści dębów
c) pod korą dębów
d) w przekształconych przez dorosłego owada
kwiatostanach dębów

24. Ile wynosi maksymalny stwierdzony wiek
borowca wielkiego?
a) 2 lata
b) 5 lat
c) 12 lat
d) 30 lat
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