
Testy z eliminacji
Konkurs ornitologiczny o Kulika Wielkiego 2006-2011

1. Wstaw odpowiednio: 1) trznadel, 2) ortolan, 3) zięba 
a) kuper szarobrązowy i tylko żółta plamka pod dziobem ............
b) kuper rdzawy lub rudy, mniej lub bardziej żółty na głowie i spodzie 

ciała ..........

2. Wstaw odpowiednio: 1) kuropatwa, 2) bażant, 3) przepiórka, 4) jarząbek
a) długi ogon, lata bardzo niechętnie, głowa i szyja u samca czarna z zielonym 

połyskiem .......
b) tułów masywny, beczułkowaty, z ciemną plamą na spodzie ............
c) tułów masywny, beczułkowaty, głowa z czubkiem, ciemne plamki na całym 

spodzie ciała .......

3. Wstaw odpowiednio: 1) kania ruda, 2) kania czarna
a) bardziej widlasty ogon i węższe skrzydła .............
b) skrzydła szersze, nie tak szczupła .............

4. Wstaw odpowiednio: 1) mazurek, 2) wróbel
a) nieco większy, z bardziej płaską głową .............
b) słabszy dziób, ciemna plamka na policzku, nie tak wrzaskliwy ..........

5. Wstaw odpowiednio: 1) czapla biała, 2) czapla nadobna
a) duża, o białym ubarwieniu .........
b) mniejsza, o białym ubarwieniu, wiosną tasiemkowatymi piórami na czubku 

głowy .............

6. Wybierz odpowiednią nazwę: 1) bernikla,2) gęgawa, 3) gęś zbożowa
Gęś z czarną szyją - ........................................

7. Wstaw odpowiednio: 1) brzegówka, 2) oknówka, 3) jerzyk, 4) dymówka
a) największy, żeruje na małych i bardzo dużych wysokościach, nie siada na 

drutach ............
b) najmniejszy, żeruje chętnie nad wodą .............
c) ogon wcięty, ale skrajne sterówki bez wydłużonych końcówek, spód 

biały ..............
d) żeruje nisko, tuz przy ziemi, czerwonobrązowe podgardle .................

8. Wstaw odpowiednio: 1. grzywacz, 2. gołąb miejski, 3. sierpówka, 4. siniak, 
      5.turkawka

a) największy, na boku szyi biały kołnierz, a wokół zielonkawy i purpurowy 
połysk, biały sierp w poprzek skrzydeł

b) mniejszy, na boku szyi i głowy zielonkawy połysk
c) średni, na boku szyi i głowy zielonkawy połysk, u dołu purpurowy, ciemne 

paski na skrzydłach
d) wąski ciemny pasek z tyłu szyi u dorosłych
e) biała lub niebieskawa plama z 3 lub 4 czarnymi paskami u samca koło szyi

9. Wstaw odpowiednio: 1. rokitniczka, 2. wodniczka 



a) dłuższa szyja, spód ciała pstry, wznosząco-opadający lot tokowy nad łąkami
b) grubsza szyja, spód ciała jasny, wznosząco-opadający lot tokowy nad 

krzewami i wyższymi zaroślami

10. Wstaw odpowiednio: 1. dubelt, 2. słonka, 3. krzyk, 4. bekasik 
a) skrajne lotki w locie tokowym wydają beczące dźwięki, spłoszony wznosi się 

zygzakiem, robi uniki
b) spłoszony odlatuje prosto, niemal poziomo, tokuje na ziemi
c) najmniejszy, spłoszony startuje zwykle dopiero spod nóg
d) największy, ciężka sylwetka, ale spłoszony startuje niemal pionowo

11. Wstaw odpowiednio: 1. kania ruda, 2. kania czarna
a) bardziej widlasty ogon i węższe skrzydła
b) skrzydła szersze, nie tak szczupła

12. Wstaw odpowiednio: 1. uszatka, 2. sowa błotna 
a) spotykana na łąkach, torfowiskach, wrzosowiskach i wydmach, często aktywna 

za dnia, gniazduje na ziemi
b) spotykana w lasach, parkach, zadrzewieniach śródpolnych, dzień spędza na 

drzewie lub wysokim krzewie, zajmuje gniazda wron, srok, myszołowów, 
jastrzębi, kani, wyjątkowo w dziupli

13. Wstaw odpowiednio: 1. łęczak, 2. brodziec piskliwy, 3. samotnik 
a) tułów wielkości szpaka, drobne brązowe paski na ogonie
b) nieco większy, czarne grube paski na ogonie, biały kuper
c) mniejszy, ciemny kuper, biały pasek wzdłuż skrzydła

14. Wstaw odpowiednio: 1. gęś zbożowa, 2. gęgawa, 3. gęś białoczelna
a) największa, jasna głowa i gruba szyja, duży pomarańczowy dziób
b) ciemna głowa, biała łata z przodu głowy, długi dziób z czernią
c) gruba szyja, biała łata z przodu głowy, czarny pręgowany brzuch

15. Wstaw odpowiednio: 1. świergotek drzewny, 2. świergotek łąkowy
a) większy, dłuższy, tylny pazur krótszy, mocniej wygięty, kreski na bokach 

coraz węższe, zanikające ku tyłowi
b) mniejszy, krótszy, tylny pazur mniej wygięty, kreski na bokach grube, nie 

zanikające

16. Wstaw odpowiednio: 1. wrona, 2. kruk, 3. sójka, 4. kawka, 5. sroka, 6. gawron, 
7. orzechówka

a) największy, gruby kark, mocny dziób łukowato zakrzywiony, ogon klinowato 
ścięty

b) czarno-siwy
c) okrągła głowa, cienki dziób
d) czarno-biały, zmienna częstość machania skrzydłami
e) wielkością zbliżony do gołębia, krótki dziób
f) kolorowy
g) szeroko zaokrąglone skrzydła, „kusa” sylwetka, jasne kropki na 

ciemnobrązowym tle



17. Wstaw odpowiednio: 1. sierpówka, 2. siniak, 3. grzywacz
a) największy, na boku szyi biały kołnierz, a wokół zielonkawy i purpurowy 

połysk, biały sierp w poprzek skrzydeł
b) mniejszy, na boku szyi i głowy zielonkawy połysk
c) wąski ciemny pasek z tyłu szyi u dorosłych

18. Wstaw odpowiednio: 1. dubelt, 2. krzyk, 3. słonka
a) skrajne lotki w locie tokowym wydają beczące dźwięki, spłoszony wznosi się 

zygzakiem, robi uniki
b) spłoszony odlatuje prosto, niemal poziomo, tokuje na ziemi
c) największy, ciężka sylwetka, ale spłoszony startuje niemal pionowo

19. Wstaw odpowiednio: 1. wrona, 2. kawka, 3. gawron 
a) czarno-siwy
b) okrągła głowa, cienki dziób
c) wielkością zbliżony do gołębia, krótki dziób

20. Wstaw odpowiednio: 1. jarząbek, 2. bażant, 3. kuropatwa, 
a) długi ogon, lata bardzo niechętnie, głowa i szyja u samca czarna z zielonym 

połyskiem
b) tułów masywny, beczułkowaty, z ciemną plamą na spodzie
c) tułów masywny, beczułkowaty, głowa z czubkiem, ciemne plamki na całym 

spodzie ciała

21. Wstaw odpowiednio: 1. oknówka, 2. jerzyk, 3. dymówka
a) największy, żeruje na małych i bardzo dużych wysokościach, nie siada na 

drutach
b) ogon wcięty, ale skrajne sterówki bez wydłużonych końcówek, spód biały
c) żeruje nisko, tuż przy ziemi, czerwonobrązowe podgardle

22. Przyporządkuj kształt skrzydła funkcji, którą najlepiej spełnia: 1. skrzydła duże, 
szerokie, 2. skrzydła długie, wąskie, 3. skrzydła silne, mniejsze

a) szybowanie pod wiatr 
b) krążenie w prądach wstępujących
c) lot aktywny

23. Przyporządkuj jakość poszczególnym zmysłom ptaków: 1. bardzo dobry, 2. dobry, 3. 
słaby

a) słuch
b) węch
c) wzrok

24. Bociany białe gniazdujące w Polsce udają się na zimowiska drogą przez  (wstaw 
odpowiednio znak X)
a) zachodnią Europę i Gibraltar
b) Włochy i Sycylię
c) Bałkany i Azję Mniejsza



25. Do ptaków krukowatych należy  (podkreśl właściwe odpowiedzi):

a) kormoran
b) szpak 
c) sroka

d) wrona siwa 
e) czubatka 
f) sójka  

g) gawron 
h) kawka   
i) orzechówka

26. Które z wymienionych gatunków ptaków uznawane są za zagrożone wyginięciem w 
skali świata:
a) kruk,                b) wodniczka,               c) derkacz,                d) mysikrólik

27. Ptakiem świetnie ukrytym w gęstej roślinności łąki, którego łatwiej usłyszeć niż 
zobaczyć, jest:
a) pliszka żółta                 b) trznadel                 c) derkacz                    d) przepiórka

28. Tak zwane strefy ochronne tworzy się wokół gniazd:
a) derkacza                    b) puszczyka             c) orła przedniego                  d) rybołowa

29. Przyporządkuj: 1. czeczotka,  2. makolągwa, 3. szczygieł
a) lotki i sterówki biało obrzeżone, największy, je wyłącznie nasiona chwastów,
b) na skrzydłach dwie białe pręgi, najmniejszy, zimą je nasiona brzozy i olchy,
c) na głowie czerwono-biało-czarny, na skrzydle żółta pręga, przysmakiem są 

nasiona ostów.

30. Przyporządkuj: 1. nur czarnoszyi, 2. tracz nurogęś, 3. kormoran czarny, 4. perkoz 
rdzawoszyi
a) świetnie nurkuje, większy od nurogęsi, samiec ma długie czarne paski na szyi, 

rządki plam na grzbiecie,
b) świetnie nurkuje, nieco mniejszy od krzyżówki, szare policzki, wierzch ciała 

jednolicie czarnobrązowy,
c) świetnie nurkuje, nieco mniejszy od gęsi, biała plama na policzku, dziób 

zakrzywiony, nie piłkowany,
d) świetnie nurkuje, nieco mniejszy od gęsi, biała pierś, czarny grzbiet u samca, dziób 

zakrzywiony, piłkowany.

31. Przyporządkuj: 1. cyranka, 2. cyraneczka
a) samiec w szacie godowej ma dużą białą brew, u samicy jest mniejsza,
b) samiec w szacie godowej z zielonym polem za okiem.

32. Przyporządkuj: 1. łęczak, 2. brodziec piskliwy, 3. samotnik, 4. krwawodziób 
a) ciemno ubarwiony grzbiet, biała plama na kuprze, szerokie pręgi na ogonie,
b) białe plamki na grzbiecie, biała plama na kuprze, wąskie pręgi na ogonie,
c) najmniejszy, wielkości skowronka, brak białej plamy na kuprze,
d) największy, wielkości kosa, biała plama na kuprze, nogi i dziób u nasady czerwone.

33. Wstaw odpowiednio: 1. sierpówka, 2.turkawka, 3. siniak, 4. grzywacz,
a) największy, na boku szyi biały kołnierz, a wokół zielonkawy i purpurowy 

połysk, biały sierp w poprzek skrzydeł
b) mniejszy, na boku szyi i głowy zielonkawy połysk
c) wąski ciemny pasek z tyłu szyi u dorosłych
d) biała lub niebieskawa plama z 3 lub 4 czarnymi paskami u samca koło szyi



34. Wstaw odpowiednio: 1. dubelt, 2. słonka, 3. krzyk, 4. bekasik 
a) skrajne lotki w locie tokowym wydają beczące dźwięki, spłoszony wznosi się 

zygzakiem, robi uniki
b) spłoszony odlatuje prosto, niemal poziomo, tokuje na ziemi
c) najmniejszy, spłoszony startuje zwykle dopiero spod nóg
d) największy, ciężka sylwetka, ale spłoszony startuje niemal pionowo

35. Wstaw odpowiednio: 1. oknówka, 2. brzegówka, 3. dymówka
a) żeruje nisko, tuż przy ziemi, czerwonobrązowe podgardle
b) ogon wcięty, ale skrajne sterówki bez wydłużonych końcówek, spód biały
c) najmniejsza, wierzch brązowoszary

36. Przyporządkuj kształt skrzydła funkcji, którą najlepiej spełnia: 1. skrzydła duże, 
szerokie, 2. skrzydła długie, wąskie, 3. skrzydła silne, mniejsze

a) szybowanie pod wiatr 
b) krążenie w prądach wstępujących
c) lot aktywny

37. Przyporządkuj ptaki do charakterystyk ich dziobów: 1. jastrząb, 2. kulik, 3. tracz, 4. 
kszyk, 5. kaczka, 6. słonka, 7. zięba, 8. ostrygojad, 9. kruk, 10. mewa

a) hakowaty
b) ząbkowany
c) spłaszczony
d) długi zakrzywiony
e) długi, prosty  
f) stożkowaty
g) średni, lekko zakrzywiony
h) długi, tępo zakrzywiony

38. Przyporządkuj do opisu: 1. kopciuszek, 2. rudzik, 3. pleszka
a) Samiec ma czarną twarz, a rudą pierś i ogon …………..
b) Samiec ma czarną twarz i pierś, a rudy ogon …………….

39. Wstaw odpowiednio: 1. dubelt, 2. słonka, 3. kszyk, 4. bekasik
a) spłoszony wznosi się zygzakiem, robi uniki 
b) spłoszony odlatuje prosto, niemal poziomo, tokuje na ziemi 
c) największy, ciężka sylwetka, ale spłoszony startuje niemal pionowo 

40. Wstaw odpowiednio: 1. jarząbek, 2. bażant, 3. kuropatwa, 4. przepiórka
a) długi ogon, lata bardzo niechętnie, głowa i szyja u samca czarna z zielonym 

połyskiem 
b) tułów masywny, beczułkowaty, z ciemną plamą na spodzie 
c) mniejszy, beczułkowaty, jasne smugi na piórach, ciemne podgardle u samca 

41. Przyporządkuj: 1. czyż,  2. makolągwa, 3. szczygieł, 4. czeczotka
a) lotki i sterówki biało obrzeżone, największy, je wyłącznie nasiona 

chwastów 
b) na skrzydłach dwie białe pręgi, przylatuje zimą na nasiona brzozy i olchy 



c) na głowie czerwono-biało-czarny, na skrzydle żółta pręga, przysmakiem są 
nasiona ostów. 

42. Wstaw odpowiednio: 1. mazurek, 2. wróbel
a) nieco większy, z bardziej płaską głową ..........
b) słabszy dziób, ciemna plamka na policzku, nie tak wrzaskliwy .......

43. Wstaw odpowiednio: 1) brzegówka, 2) oknówka, 3) jerzyk, 4) dymówka
a) największy, żeruje na małych i bardzo dużych wysokościach, nie siada na 

drutach .........
b) żeruje nisko, tuż przy ziemi, czerwonobrązowe podgardle ..........
c) ogon wcięty, ale skrajne sterówki bez wydłużonych końcówek, spód biały.......
d) najmniejszy, żeruje chętnie nad wodą .............

44. Wstaw odpowiednio: 1. kania ruda, 2. kania czarna
a) bardziej widlasty ogon i węższe skrzydła ……………
b) skrzydła szersze, nie tak szczupła ……………………

45. Wstaw odpowiednio: 1. wrona, 2. kruk, 3. sójka, 4. kawka, 5. sroka, 6. gawron, 7. 
orzechówka

a) największy, gruby kark, mocny dziób łukowato zakrzywiony, ogon klinowato 
ścięty ……………

b) okrągła głowa, cienki dziób ……………
c) czarno-siwy ………………
d) czarno-biały, zmienna częstość machania skrzydłami ………………
e) kolorowy ………………
f) wielkością zbliżony do gołębia, krótki dziób ………………
g) szeroko zaokrąglone skrzydła, „kusa” sylwetka, jasne kropki na 

ciemnobrązowym tle ………………

46. Wstaw odpowiednio: 1. dubelt, 2. krzyk, 3. słonka
a) skrajne lotki w locie tokowym wydają beczące dźwięki, spłoszony wznosi się 

zygzakiem, robi uniki  …………………
b) spłoszony odlatuje prosto, niemal poziomo, tokuje na ziemi  ……………
c) największy, ciężka sylwetka, ale spłoszony startuje niemal pionowo  ……

47. Przyporządkuj kształt skrzydła funkcji, którą najlepiej spełnia: 1. skrzydła duże, 
szerokie, 2. skrzydła długie, wąskie, 3. skrzydła silne, mniejsze

a) szybowanie pod wiatr ………………………
b) lot aktywny ………………………
c) krążenie w prądach wstępujących …………………

48. Największą sową w Polsce jest (wstaw X): 
a) uszatka …..        b) puchacz  …..         c) pójdźka …..            d) włochatka …..

49. Ptakiem świetnie ukrytym w gęstej roślinności łąki, którego łatwiej usłyszeć niż 
zobaczyć, jest (wstaw X):
a) kszyk  …..      b) trznadel  ……..         c) derkacz  …x     d) przepiórka ………

50. Ornitofagiem jest (wstaw X):



a) myszołów…….,
b) pustułka…….,

c) sokół wędrowny…… 
d) ścierwnik………

51. Wstaw odpowiednio: 1. wrona, 2. kruk, 3. sójka, 4. kawka, 5. sroka, 6. gawron, 
7. orzechówka

a) największy, gruby kark, mocny dziób łukowato zakrzywiony, 
b) kolorowy
c) okrągła głowa, cienki dziób
d) czarno-biały
e) czarno-siwy
f) wielkością zbliżony do gołębia, krótki dziób
g) szeroko zaokrąglone skrzydła, „kusa” sylwetka, jasne kropki na 

ciemnobrązowym tle.

52. Przyporządkuj: 1.nur czarnoszyi, 2. tracz nurogęś, 3. kormoran czarny, 4. perkoz 
rdzawoszyi

a) świetnie nurkuje, większy od nurogęsi, samiec ma długie czarne paski na szyi, 
rządki plam na grzbiecie,

b) świetnie nurkuje, nieco mniejszy od krzyżówki, szare policzki, wierzch ciała 
jednolicie czarnobrązowy,

c) świetnie nurkuje, nieco mniejszy od gęsi, biała plama na policzku, dziób 
zakrzywiony, nie piłkowany,

d) świetnie nurkuje, nieco mniejszy od gęsi, biała pierś, czarny grzbiet u samca, 
dziób zakrzywiony, piłkowany.

53. Wstaw odpowiednio: 1. brzegówka, 2. oknówka, 3. jerzyk, 4. dymówka
a) największy, żeruje na małych i bardzo dużych wysokościach, nie siada na 

drutach
b) ogon wcięty, ale skrajne sterówki bez wydłużonych końcówek, spód biały 
c) najmniejszy, żeruje chętnie nad wodą
d) żeruje nisko, tuż przy ziemi, czerwonobrązowe podgardle

54. Wstaw odpowiednio: 1. kuropatwa, 2. bażant, 3. przepiórka, 4. jarząbek
a) długi ogon, lata bardzo niechętnie, głowa i szyja u samca czarna z zielonym 

połyskiem
b) tułów masywny, beczułkowaty, z ciemną plamą na spodzie
c) tułów masywny, beczułkowaty, głowa z czubkiem, ciemne plamki na całym 

spodzie ciała

55. Przyporządkuj czubate ptaki: 1. jemiołuszka, 2. czajka, 3. czubatka, 4. dzierlatka
a) wielkości gołębia,
b) wielkości szpaka,
c) wielkości skowronka,
d) mniejszy od wróbla.

56. Wstaw odpowiednio czaple: 1. siwa, 2. nadobna, 3. biała
a) z białym czubem,
b) z czarnym czubem,
c) bez czuba.


