
QUIZ O WIOŚNIE                    

1. Kiedy rozpoczyna się astronomiczna wiosna?                                                                                                                              

a)     w czasie przesilenia wiosennego                                                                                                                                                  

b)     podczas wiosennego górowania słońca 

c) w momencie równonocy wiosennej 

2. Który dzień jest początkiem kalendarzowej wiosny?      

a) 20 marca 

b) 21 marca 

c) 22 marca 

3. Ile wiosną trwa dzień? 

a) tyle samo co noc 

b) krócej niż noc 

c) dłużej niż noc 

4. W którym klimacie na Ziemi wyróżnia się wiosnę jako porę roku? 

a) w równikowym i umiarkowanym 

b) tylko w umiarkowanym 

c) we wszystkich klimatach 

5. Jak ma na imię kukła, którą topi się na powitanie wiosny? 

a) Marlena 

b) Marzena  

c) Marzanna 

6. Symbolem wiosny są bociany, które wracają do Polski z Afryki. Jak brzmi gwarowa nazwa bociana? 

a) Wojtek 

b) Antek 

c) Tomek 

7. W którym rejonie Polski występuje najwięcej kolonii bocianich? 

a) w Polsce zachodnio-północnej 

b) w Polsce północnej 

c) w Polsce północno-wschodniej i wschodniej 

8. Jakie jest główne pożywienie bocianów? 

a) pędy roślin i trawa 

b) owady  

c) drobne zwierzęta i owady 

9. Ile może ważyć gniazdo bocianie? 

a) do 150 kg 

b) do 250 kg 

c) do 500 kg 

10. Czy bocian biały jest objęty w Polsce ochroną? 

a)  jest objęty całkowitą ochroną 

b) nie jest chroniony 

c) chroniony jest tylko tam, gdzie są małe kolonie 

11. Jakie kwiaty zakwitają na wiosnę jako pierwsze? 

a) przebiśniegi, krokusy, zawilce 

b) stokrotki, krokusy, przebiśniegi 

c) krokusy, przebiśniegi, tulipany 

12. Jaką inną nazwę ma krokus? 

a) szafran 

b) szafirek 

c) sasanka 

13. Jakie zwierzęta budzą się na wiosnę z zimowego snu? 



a) niedźwiedzie, wilki, lisy 

b) sarny, niedźwiedzie, wiewiórki 

c) susły, jeże, niedźwiedzie 

14. Które zwierzę zmienia na wiosnę swoje futro? 

a) ryś 

b) żubr 

c) kuna 

15. Jakie ptaki oprócz bocianów przylatują do Polski na wiosnę? 

a) dzięcioły, sowy, sójki 

b) słowiki, żurawie, skowronki 

c) sroki, bażanty, sikorki 

16. Jak określa się rośliny siane wiosną? 

a) rośliny okopowe 

b) rośliny ozime 

c) rośliny jare 

17. Jak się mówi na młode, wiosenne warzywa ukazujące się po raz pierwszy w sezonie? 

a) dymki 

b) jarzyny 

c) nowalijki 

18. Jak nazywa się zielona gałąź lub drzewko przybrane ozdobami, obnoszone po wsi podczas słowiańskiego 

obrzędu witania wiosny? 

a) gaik 

b) zagajnik 

c) gaj 

19. Które drzewo owocowe kwitnące wiosną jest symbolem Japonii? 

a) jabłoń 

b) grusza 

c) wiśnia 

20. Jak nazywa się rzymska bogini kwiatów i wiosny? 

a) Flora 

b) Diana 

c) Minerwa 

21. Które z wymienionych świąt obchodzimy wiosną? 

a) Święto Wojska Polskiego 

b) Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 

c) Narodowe Święto Niepodległości 

22. O jakim ptaku mówimy w przysłowiu, że „ wiosny nie czyni?” 

a) bocian 

b) kukułka  

c) jaskółka 

23. Kiedy kończy się kalendarzowa wiosna? 

a) 1 czerwca 

b) 12 czerwca 

c) 20 czerwca 

 

 

 

 

 


