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liczba punktów ...................... 

 
Zaznacz prawidłową odpowiedź  

 
1. Która z wymienionych sów regularnie odbywa u 
nas lęgi? 

a) puchacz 
b) syczek 
c) sowa jarzębata 
d) sowa śnieżna 
 

7. Który z wymienionych ptaków gniazduje m.in. na 
wysokich budynkach w miastach? 

a) krogulec 
b) kania ruda 
c) pustułka 
d) kobuz 
 

2. Średnia długość ciała kukułki to: 
a) 5 cm 
b) 10 cm 
c) 20 cm 
d) 35 cm 

 

8. Który z wymienionych ptaków to zagniazdownik? 
a) szpak 
b) łabędź niemy 
c) lerka 
d) płomykówka 

 

3. U którego z wymienionych ptaków przez oko 
przechodzi czarny, sięgający aż do karku pasek? 

a) sójka 
b) ortolan 
c) zięba 
d) kowalik 

 

9. W jakim środowisku polują uszatki? 
a) w starych lasach iglastych 
b) w starych lasach liściastych 
c) nad wodami 
d) na otwartych przestrzeniach – m.in. łąkach i 

polach uprawnych 
 

4. Jak nazywa się ptak, który zaniepokojony przyjmuje 
pozycje pionową, podnosząc dziób do góry? 

a) bocian biały 
b) pluszcz 
c) bąk 
d) zimorodek 

 

10. Który z wymienionych gatunków tokuje w 
grupach? 

a) perkoz dwuczuby 
b) kszyk 
c) batalion 
d) sierpówka 

 

5. Który z wymienionych ptaków jest największy? 
a) biegus zmienny 
b) mewa srebrzysta 
c) krwawodziób 
d) pomurnik 

 

11. Strepet należy do rodziny: 
a) sokołowatych 
b) kaczkowatych 
c) dropi 
d) siewkowatych 

 

6. Dzwoniec: 
a) występuje głównie nad brzegami jezior 
b) ma żółtą wstawkę na lotkach 
c) osiąga maksymalnie 8 cm. długości 
d) przeważnie odlatuje na zimę z Polski 

 

12. Obecnie obowiązująca nazwa brodźca leśnego to: 
a) samotnik 
b) rzepołuch 
c) łęczak 
d) biegus leśny 
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13. Z którym z wymienionych ptaków najbliżej 
spokrewniony jest piecuszek? 

a) bogatka 
b) kowalik 
c) pełzacz ogrodowy 
d) pierwiosnek 

 

19. W której głównie części Polski możemy zimą 
spotkać edredona? 

a) południowej 
b) północnej 
c) wschodniej 
d) zachodniej 
 

14. Który z wymienionych ptaków określony jest w 
Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt jako zanikły 
lub prawdopodobnie zanikły w Polsce? 

a) dziecioł białogrzbiety 
b) nur czarnoszyi 
c) podróżniczek 
d) płochacz halny 

 

20. Która z cech dotyczy trzmielojada? 
a) poluje przeważnie na dorosłe trzmiele, 

przebywające na roślinach  
b) główny sposób odżywiania to wyjadanie larw oraz 

poczwarek os, szerszeni i trzmieli z ziemnych gniazd  
c) buduje gniazdo w starych, opuszczonych budynkach 
d) występuje wyłącznie w południowej części kraju 

 

15. Który z wymienionych gatunków potrafi 
naśladować głosy innych ptaków? 

a) trznadel 
b) trzciniak 
c) świstunka 
d) kos 
 

21. Który z wymienionych gatunków objęty jest w 
Polsce ochroną częściową? 

a) zięba 
b) wróbel 
c) grzywacz 
d) sroka 

 

16. Która z wymienionych cech dotyczy śmieszki? 
a) występuje tylko w północnej i zachodniej części 

kraju 
b) odżywia się wyłącznie rybami 
c) gniazduje pojedynczo 
d) w szacie spoczynkowej posiada szaro-

brązową plamę w okolicy pokryw usznych 
 

22. Czym różni się mazurek od wróbla zwyczajnego? 
a) mazurek ma czarny wierzch głowy, wróbel – brązowy 
b) mazurek posiada czarną plamkę na białym 

policzku, u wróbla policzek jest jednolicie szary 
c)  mazurek jest większy od wróbla 
d) u mazurka na skrzydłach występuje żółta pręga, 

u wróbla – brak żółtej pręgi 
 

17. W jakim zazwyczaj środowisku gniazduje w 
Polsce drozd obrożny? 

a) podmokłe lasy liściaste 
b) trzcinowiska nad jeziorami 
c) półki skalne 
d) górskie bory świerkowe 

 

23. Który z wymienionych ptaków należy do rodziny 
kaczkowatych? 

a) mornel 
b) bielaczek 
c) szlamnik 
d) bekasik 

 

18. Który z wymienionych ptaków spotykany jest w 
naszym kraju tylko w okresie przelotów? 

a) kulik wielki 
b) szlamnik 
c) kszyk 
d) rycyk 

 

24. Który z wymienionych ptaków potrafi upolować 
jerzyka? 

a) myszołów 
b) kobuz 
c) kobczyk 
d) uhla 
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