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Zaznacz prawidłową odpowiedź  
 

1. Który z wymienionych ptaków posiada 

czerwony dziób? 

a) mewa pospolita 

b) żuraw 

c) ostrygojad 

d) bekasik 
 

7. Samiec którego z wymienionych ptaków 

posiada czarny pasek biegnący przez oko? 

a) rudzik 

b) pełzacz ogrodowy 

c) mysikrólik 

d) gąsiorek 
 

2. Brzęczki zamieszkują: 

a) lasy sosnowe 

b) trzcinowiska 

c) ogrody, parki miejskie 

d) nadmorskie plaże 
 

8. Łyska składa jaja: 

a) do dziupli 

b) bezpośrednio na ziemię 

c) do gniazda pływającego na lustrze wody 

d) do gniazda zawieszonego wśród trzcin 
 

3. Bataliony można w naszym kraju spotkać 

głównie: 

a) nad Bałtykiem 

b) na Pojezierzu Drawskim 

c) w Wielkopolsce 

d) na Bagnach Biebrzańskich 
 

9. Który z wymienionych ptaków posiada 

głęboko wcięty ogon? 

a) kania ruda 

b) krogulec 

c) jastrząb 

d) myszołów 
 

4. Która z wymienionych sów posiada na 

głowie pęczki piór – tzw. „uszy”? 

a) włochatka 

b) puchacz 

c) pójdźka 

d) płomykówka 
 

10. Który z wymienionych ptaków regularnie 

odlatuje na zimę z Polski? 

a) orzechówka 

b) sroka 

c) kruk 

d) krętogłów 
 

5. Który z wymienionych ptaków gnieździ się 

w koloniach? 

a) bąk 

b) trzciniak 

c) kokoszka 

d) rybitwa rzeczna 
 

11. Który z wymienionych ptaków w okresie 

pierzenia traci zdolność do lotu? 

a) myszołów 

b) czapla siwa 

c) pluszcz 

d) krzyżówka 
 

6. Krzyżodziób świerkowy odżywia się głównie: 

a) kornikami 

b) nasionami świerka 

c) owocami, głównie – borówkami 

d) różnymi bezkręgowcami 
 

12. Kraski gnieżdżą się: 

a) w norach wykopanych w piaszczystych skarpach 

b) w dziuplach drzew 

c) na strychach opuszczonych domostw 

d) wśród przybrzeżnych zarośli 
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13. Która z wymienionych cech dotyczy 

śmieszki? 

a) w zimie ma szarobrązową plamkę za okiem 

b) w zimie ma czerwoną plamkę za okiem 

c) ubarwienia samca i samicy różnią się między sobą 

d) latem wierzch głowy ptaka jest czerwono         

zabarwiony 
 

20. Który z wymienionych ptaków pojawia się 

w Polsce w okresie jesieni i zimy, 

szczególnie licznie nad Bałtykiem? 

a) brodziec piskliwy 

b) rycyk 

c) lodówka 

d) kszyk 
 

14. Który z wymienionych ptaków składa 

często jaja w szczelinach skalnych, na murach 

wież lub ruin? 

a) pustułka 

b) grzywacz 

c) siwerniak 

d) wilga 
 

21. Który z wymienionych ptaków zwykle 

przylatuje do nas na początku maja i odlatuje 

w połowie sierpnia? 

a) jerzyk 

b) pierwiosnek 

c) piecuszek 

d) zięba 
 

15. Mewy pospolite odżywiają się: 

a) przede wszystkim pokarmem roślinnym 

b) przede wszystkim glonami morskimi 

c) wyłącznie rybami 

d) są wszystkożerne 
 

22. Ile jaj w lęgu znosi zazwyczaj gołąb miejski? 

a) 1 

b) 2 

c) 5 

d) 8 
 

16. Kszyk zbliżony jest wielkością do: 

a) wróbla 

b) kosa 

c) mewy srebrzystej 

d) kormorana 
 

23. Cyranka należy do rodziny: 

a) czaplowate 

b) jastrzębiowate 

c) drozdowate 

d) kaczkowate 
 

17. Który z wymienionych gatunków nazywany 

jest popularnie bewikiem? 

a) brodziec pławny 

b) kwokacz 

c) łabędź czarnodzioby 

d) szczudlak 
 

24. Kowalik występuje głównie: 

a) w zadrzewianiach śródpolnych 

b) na podmokłych łąkach 

c) w starych drzewostanach leśnych   

i parkowych 

d) nad potokami górskimi 
 

18. Który z wymienionych gatunków gniazduje 

w Polsce? 

a) głuptak 

b) mewa blada 

c) perkoz rdzowoszyi 

d) uhla 
 

25. Który z wymienionych ptaków jest w 

Polsce najrzadszy? 

a) potrzeszcz 

b) ortolan 

c) trznadel 

d) wąsatka 
 

19. Który z wymienionych ptaków gnieździ się 

w naszym kraju nielicznie, głównie we 

wschodniej i południowej części Polski? 

a) paszkot 

b) trzcinniczek 

c) remiz 

d) dzięcioł zielonosiwy 
 

26. Jaja którego z wymienionych ptaków mają 

barwę zielonkawą lub niebieskawą, z bardzo 

drobnymi rdzawymi plamkami? 

a) dzięcioł duży 

b) kos 

c) oknówka 

d) bogatka 
 

 


