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PYTANIA DO KONKURSU   

 

1. Zanieczyszczenie środowiska jest przyczyną nasilania się następujących chorób nazwanych 

cywilizacyjnymi; 
a) grypa, nerwice 

b) dur brzuszny, wrzody dwunastnicy 

c) przewlekły nieżyt oskrzeli, choroby nowotworowe 

 

2. Na działce  położonej blisko ruchliwej szosy można uprawiać przede wszystkim: 

a) warzywa korzeniowe, np. marchew 

b)  ziemniaki 

c) roślinny ozdobne 

 

3.  W Polsce obszarami o największym stopniu zdegradowania środowiska jest: 

a) rejon w okolicy Warszawy 

b) obszary północno-wschodnie Polski 

c) obszar górnośląski 

 

4. Zasoby naturalne Ziemi, można podzielić na odnawialne i nieodnawialne. Surowcami 

nieodnawialnymi są: 

a) woda, koks 

b) powietrze, drewno 

c) węgiel kamienny, złoto. 

 

5. Formą ochrony przyrody nie jest 

a) park krajobrazowy, 

b) park miejski, 

c) rezerwat, 

 

6. System utylizacji odpadów polegający na powtórnym wykorzystaniu  zużytego  

produktu, opakowania to:     
a) recykling 

b) renowacja 

c) melioracja  

 

7. Co to za park? „W tym parku narodowym występuje charakterystyczny piętrowy układ 

roślinności. Można tu spotkać wiele roślin i zwierząt nie występujących nigdzie w innych regionach 

kraju np. limbę i świstaka.  
8. Budując domek jednorodzinny jakiego materiału nie powinieneś użyć do jego budowy? 

a) cegły 

b) cementu 

c) azbestu 

 

9. Gatunkiem najbardziej wrażliwym na emisję do atmosfery dymów i gazów jest: 

a) wierzba 

b) jodła 

c) lipa  

 

10. Do odnawialnych źródeł energii nie zaliczamy: 

a) węgla  kamiennego 



2 
 

b) energii słonecznej, 

c) energii wodnej 

12. Ekologia to nauka o 

a) ochronie przyrody ożywionej 

b) ochronie przyrody nieożywionej 

c) wzajemnych zależnościach między organizmami oraz ich środowiskiem 

 

13. Recykling oznacza proces 

a) likwidacji szczególnie toksycznych odpadów przemysłowych 

b) ochrony ginących i zagrożonych gatunków 

c) ponownego wykorzystania odpadów w produkcji 

 

14. W wyniku uwalniania do atmosfery freonów tworzą się 

a) kwaśne deszcze 

b) dziura ozonowa 

c) efekt cieplarniany 

 

15. Największy park narodowy w Polsce to 

a) Świętokrzyski Park Narodowy 

b) Park Narodowy Ujście Warty 

c) Biebrzański Park Narodowy 

 

16. Najmniejszym polskim parkiem narodowym jest park 

a) poleski 

b) karkonoski 

c) ojcowski 

 

17. Symbol Tatrzańskiego Parku Narodowego to: 

a) salamandra plamista 

b) kozica 

c) jeleń 

 

18. Smog jest rodzajem szkodliwej mgły, tworzącej się nad dużymi miastami przy bezwietrznej i 

wilgotnej pogodzie, gdy w powietrzu znajduje się dużo pyłów, gazów i spalin samochodowych. Smog 

najbardziej uszkadza: 
a) układ oddechowy i krążenia 

b) układ pokarmowy i rozrodczy 

c) układ mięśniowy i pokarmowy 

 

19. Nauka o ochronie przyrody to 

a) ekologia 

b) sozologia 

c) ornitologia 

 

20. Na obszarze Polski przeważają lasy, w których gatunkiem dominującym jest: 

a) sosna 

b) jodła 

c) świerk 

 

21. Drzewo najbardziej wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza, które wyginęło w Sudetach, 

zach. części Karpat i na Śląsku to: 
a) sosna 

b) modrzew 

c) jodła 

 

22. Ożywiona część ekosystemu to: 

a) biotop 

b) biocenoza 
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c) tylko producenci 

 

23. Dzień Ziemi obchodzimy: 

a) 22 kwietnia 

b) 23 kwietnia 

c) 22 czerwca 

24. Najstarszym drzewem w Polsce jest: 

a) dąb  

b) cis 

c) sosna 

 

25. Podkreśl w poniższym zestawie rośliny chronione 

pałka wodna, jesion wyniosły, widłak jałowcowaty, szafran spiski, cis pospolity, salwinia pływająca, 

języcznik zwyczajny, dąb szypułkowy, stokrotka pospolita, mieczyk dachówkowaty, 

brzoza ojcowska, sasanka alpejska, mikołajek nadmorski. 

26. Owadożerna roślina rosnąca na torfowiskach to: 

a) dziewięćsił 

b) rosiczka 

c) lwia paszcza 

 

27. Wymień nazwy 4 form ochrony przyrody w Polsce. 

 

28.  Zwierzętami chronionymi w Polsce są: 

a) sarny 

b) jelenie 

c) żbiki 

 

29. Która z roślin nie jest chroniona w Polsce?  

a) mniszek lekarski 

b) brzoza ojcowska  

c) sasanka alpejska 

 

30. Przykładem mikoryzy jest współżycie. 

a) raka pustelnika z ukwiałem 

b) rośliny motylkowej z bakteriami brodawkowymi 

c) dębu i borowika 

31. W poroście istnieje ścisłe współżycie glonu i grzyba noszące nazwę 

a) protokooperacji 

b) symbiozy 

c) komensalizmu 

 

32. Co to są „dzikie wysypiska” śmieci : 

a) z punktu widzenia formalno – prawnego : nielegalne wysypisko. 

b) miejsce składowania odpadów niebezpiecznych 

c) składowiska odpadów zlokalizowane w pobliżu cieków wodnych 

 

33. Żubr jest symbolem : 

a) Ojcowskiego Parku Narodowego. 

b) Kampinoskiego Parku Narodowego 

c) Białowieskiego Parku Narodowego. 

 

34.      Wśród podanych organizmów podkreśl reducentów 

bakterie, myszy, grzyby, glony, stułbie, pantofelki, korniki 
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35. Zespół populacji roślin i zwierząt żyjących w określonym środowisku np. na łące, polu, czy w 

jeziorze  powiązanych ze sobą w jedną całość różnymi zależnościami nazywamy 

a) ekosystemem 

b) biocenozą 

c) biotopem 

 

36. Tereny górskie powyżej 1000 m. n.p.m. porośnięte lasem iglastym nazywamy: 

a) reglem dolnym 

b) reglem górnym 

c) halami 

 

37. Królestwem nietoperzy można nazwać: 

a) Roztoczański PN 

b) Kampinoski PN 

c) Ojcowski PN 

 

38. Nieożywiona część ekosystemu to: 

a) biotop 

b) biocenoza 

c) tylko producenci 

 

39. Ogniwo łańcucha pokarmowego, posiadające chlorofil, mogące przeprowadzać fotosyntezę 

nazywa się: 

 

a) konsument I rzędu 

b) producent 

c) konsument II rzędu 

 

40.  Podaj przykład łańcucha pokarmowego występującego w lesie, uwzględnij: producenta, 

konsumentów I rz., II rz., i reducentów. 
…………………………………………………………………………………… 

 

41. W którym z wymienionych ekosystemów nie ma producentów? 

a) głębokie jezioro 

b) ciemny bór sosnowy 

c) jaskinia 

 

42. Zaznacz prawidłową odpowiedź, dotyczącą ścisłej ochrony gatunkowej płazów:  

W Polsce ochroną prawną objęte są : 

a) kumaki i grzebiuszka ziemna 

b) wszystkie żaby i salamandra plamista 

c) wszystkie płazy 

 

43. Ile spośród polskich parków narodowych zaliczamy do parków górskich: 

a) 5 

b) 9 

c) 11 

 

44. Najpóźniej utworzonym parkiem narodowym jest: 

a) Świętokrzyski PN 

b) Woliński PN 

c) Park Narodowy Ujście Warty 

 

45. Spośród wymienionych drzew podkreśl trzy, które są najmniej odporne na działanie 

kwaśnych deszczy: 
buk, brzoza, świerk, sosna, dąb, jodła 
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46.  Jak nazywa się największe, dziko żyjące w Polsce zwierzę roślinożerne? Można spotkać je w 

Puszczy Białowieskiej lub w rezerwacie w Pszczynie. 
 

............................................................................................................................ 

 

47. Wymień trzy źródła energii odnawialnej: 

 

48. Podaj nazwę gazu odpowiedzialnego za powstanie dziury ozonowej. 

 

49. Pomnikiem przyrody NIE jest: 

a) głaz narzutowy o ciekawym kształcie z Gór Stołowych 

b) 700 letnie drzewo w parku krajobrazowym 

c) dorodny okaz karpia w stawie hodowlanym. 

 

50.  Termin „rekultywacja” składowiska opadów oznacza : 

a) zabiegi techniczno – biologiczne mające na celu przywrócenia składowiska do stanu 

pierwotnego  

b) odwadnianie składowiska poprzez wykonanie drenażu opaskowego 

c) odgazowanie składowiska 

 

51. Lista , w której podane są nazwy gatunków zagrożonych wyginięciem nosi nazwę: 

a) Zielona Księga 

b) Złota Tęcza 

c) Czerwona Księga 

 

52. Zwierzętami zapadającymi w sen zimowy są: 

a) nietoperze , niedźwiedzie 

b) wilki, jenoty 

c) wiewiórki, rysie  

 

53. Który z wymienionych parków  narodowych został utworzony najwcześniej:  

a) Białowieski Park Narodowy.  

b) Wigierski Park Narodowy 

c) Poleski Park Narodowy, 

 

54. Ile jest parków narodowych w Polsce? 

a) 23 

b) 22 

c) 24 

 

55.  Podaj nazwy dwóch czasopism o tematyce przyrodniczej: 

 

56. Czerwona Księga Zwierząt to lista gatunków 

a) zagrożonych wyginięciem 

b) żyjących na wolności 

c) wymarłych 

 

57. Wypalanie traw na łąkach jest:  

a) drastyczną ingerencją w ekosystem i jest prawnie zabronione  

b) racjonalnym sposobem przygotowania terenu do rozpoczęcia prac wiosennych 

c) główną przyczyną cyklicznych zmian w biocenozie 

 

58. Co to za park? „Na bagnach i torfowiskach, miedzy wydmami porośniętymi lasem króluje 

łoś. W wielu zakątkach tego parku określonego mianem puszczy, w jego ostępach leśnych 

spotykamy liczne pamiątki historyczne, ślady walk regularnych oddziałów wojskowych i 

partyzantów, mogiły poległych bezimiennych bohaterów pomordowanych przez najeźdźców”. 

 

59. Co jest symbolem Kampinoskiego Parku Narodowego? 



6 
 

60.        Co jest symbolem Drawieńskiego Parku Narodowego? 

60. Co jest symbolem Białowieskiego Parku Narodowego ? 

 

61. Co jest symbolem  Wolińskiego Parku Narodowego? 

 

62. Co jest symbolem Słowińskiego Parku Narodowego ? 

 

63. Co jest symbolem Biebrzańskiego Parku Narodowego? 

 

64. Co jest symbolem Bieszczadzkiego Parku Narodowego? 

 

65. Co jest symbolem Gorczańskiego Parku Narodowego? 

 

66. Co jest symbolem Karkonoskiego Parku Narodowego? 

 

67. Co jest symbolem Magurskiego Parku Narodowego? 

 

68. Co jest symbolem Narwiańskiego Parku Narodowego? 

 

69. Co jest symbolem Ojcowskiego Parku Narodowego? 

 

70. Co jest symbolem Parku Narodowego Bory Tucholskie? 

 

71. Co jest symbolem Parku Narodowego Gór Stołowych? 

 

72. Co jest symbolem Parku Narodowego Ujście Warty? 

 

73. Co jest symbolem Pienińskiego Parku Narodowego? 

 

74.  Co jest symbolem  Poleskiego Parku Narodowego?  

 

75. Co jest symbolem Roztoczańskiego Parku Narodowego? 

 

76. Co jest symbolem Świętokrzyskiego Parku Narodowego? 

 

77. Co jest symbolem Tatrzańskiego Parku Narodowego? 

 

78. Co jest symbolem Wielkopolskiego Parku Narodowego? 

 

79. Co jest symbolem Wigierskiego Parku Narodowego? 

 

80. Najpóźniej utworzonym parkiem narodowym jest: 

 

81. Podaj nazwę  parku narodowego,  który ma największą powierzchnię? 

 

82.  Jak nazywa się park narodowy w naszym województwie? 

 

83. Które parki narodowe leżą na wyżynach? 

 

84. Które parki narodowe leżą nad morzem? 

 

85. Który z polskich parków narodowych jest wysunięty najbardziej na    północ? 

 

86. Który z polskich parków narodowych jest wysunięty najbardziej na wschód? 

 

87. W którym parku narodowym chronione są gołoborza? 

 

88. W którym województwie rośnie Dąb Barek? 
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89. Wymień charakterystyczną roślinę chronioną występującą w Tatrzańskim Parku     

Narodowym   

 

90. Co to jest efekt cieplarniany? 

 

91. Do biologicznych wskaźników zanieczyszczeń powietrza należą: 

a) koty  

b) porosty  

c) muchy 

 

92. Najlepszym  dla środowiska środkiem posypywania chodników i jezdni jest: 

a) piasek z dodatkiem soli  

b) tylko piasek 

c) tylko sól 

 

93. Endemitem nazywamy: 

a) wymarły gatunek  

b) okazały głaz naniesiony przez lodowiec 

c) gatunek występujący tylko na danym obszarze 

 

94. Do którego pojemnika na segregację odpadów wrzucisz puszki po napojach ? 

a) białego 

b) czerwonego 

c) niebieskiego 

 

95. Do którego pojemnika na segregację odpadów wrzucisz plastikowe butelki po napojach ?        

a) zielonego           

b) niebieskiego  

c) żółtego 

 

96. Co to są elektrośmieci? 

a) to tylko zużyte świetlówki, 

b) to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

c) to tylko zużyty sprzęt elektryczny. 

 

97. Opad deszczowy, zakwaszony m.in. produktami tlenków azotu i dwutlenku siarki to: 

a) kwaśny deszcz 

b) kwasowość wody 

c) sucha depozycja 

 

98. Prawną ochroną w Polsce objęte są : 

a) szczur śniady, łoś, wilk 

b) ryś, żbik, żubr 

c) sarna, jeż, wilk 

 

 

99. Która z wymienionych grup gatunków zawiera wyłącznie zwierzęta pod ochroną ścisłą 

a) myszy, ropuchy, jeże 

b) kumaki, ryś, niedźwiedź brunatny 

c) jaszczurki, jenoty, dzięcioły 

 

100. Przedstawicielami roślin owadożernych są: 

a) porosty i mchy 

b) ziemniaki, szafran spiski 

c) rosiczka, tłustosz pospolity 

 

101. Co jest symbolem Drawieńskiego Parku Narodowego? 
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102. Biodegradacja to: 

a) rozkład substancji w środowisku 

a) wymieranie gatunków objętych ochroną 

b) degradacja środowiska naturalnego 

 

103. Który park narodowy ma najmniejszą powierzchnię? 

a) Magurski Park Narodowy, 

b) Ojcowski Park Narodowy 

c) Woliński Park Narodowy 

 

104. Szczególnie niebezpieczny rodzaj zanieczyszczeń powietrza złożony z dymu, mgły lub pary 

wodnej przy braku cyrkulacji powietrza tworzy : 
a) pył zawieszony 

b) smog 

c) pył opadowy 

 

105. Segregacja śmieci w gospodarstwie domowym : 

a) nie ma żadnego znaczenia 

b) jest wyłącznie modą nawiązującą do krajów Europy Zachodniej 

c) powinna być naszym obowiązkiem i wyrazem troski o środowisko przyrodnicze 

 

106. Które organizmy nie biorą udziału przy tworzeniu kompostu? 

 a)   dżdżownica 

b)    mrówki 

c)    bakterie glebowe  

 

107. Które z odpadów nie mogą być użyte przy tworzeniu kompostu? 

a) papier 

b) zgrabiona liście 

c) olej silnikowy 

108. Dawid spacerując z siostrą Natalią po lesie zauważyli różne liście na drzewach. Pomóż im 

rozpoznać liście wybranych drzew, które są przedstawione poniżej i wybierz jedną prawidłową 

odpowiedź. 

 

 
A. klon, brzoza, lipa B. olsza, lipa, klon C. dąb, lipa, olsza D. dąb, brzoza, olsza 

 

109. Spośród  podanych organizmów, wybierz i podkreśl organizmy cudzożywne.  
 

Pleśnie, leśne drzewa, trawy, zwierzęta lądowe, rośliny uprawne 

 

110.    Na opakowaniu pewnego produktu znajdują się 3 symbole przedstawione na rysunku. 

Oznaczają one, że: 
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1.                         2.               3. 

a) 1- opakowanie jest biodegradowalne ; 2-opakowanie po użyciu należy wyrzucić do 

kosza; 3- opakowanie można wykorzystać do 22 razy 

b) 1- opakowanie wielokrotnego użytku; 2- opakowanie po użyciu należy wyrzucić do 

kosza; 3- opakowanie wyprodukowane z użyciem 22kg surowców wtórnych – w tym 

przypadku z papieru 

c) 1-  producent opakowania wniósł opłatę na budowę i funkcjonowanie systemu odzysku i 

recyklingu odpadów; 2-   opakowanie po użyciu należy wyrzucić do kosza; 3-   

opakowanie podlega recyklingowi i jest wykonane z papieru 

                                             

111.    Symbol królika na tle czarnego trójkąta oznacza, że produkt na którym został 

umieszczony  

a)   jest nieszkodliwy dla zwierząt                                  

b)   nie był testowany na zwierzętach 

c)   jest przeznaczony dla zwierząt 

 

112. Energia pozyskiwana z ciepła głębi ziemi to  : 

a)   energia geotermalna 

b)   energia węglowa 

c)   energia jądrowa 

 

113 .      Najwyższym pasmem tego parku narodowego są Łysogóry. 
Opis dotyczy .......................................................................................... .  

 

 114. Ten park narodowy utworzono w celu ochrony krajobrazu wysokogórskiego. 

Opis dotyczy .......................................................................................... .  

115.     Symbolem tego parku narodowego jest salamandra plamista. 

             Opis dotyczy .......................................................................................... .  

116.    W tym parku narodowym żyją dzikie owce – muflony. 

Opis dotyczy .......................................................................................... .   

117.    Ten park narodowy słynie z rozległych skalnych labiryntów i głębokich, wąskich  wąwozów. 

Opis dotyczy .......................................................................................... .  

118.   Najwyższe partie gór w tym parku narodowym są porośnięte górskimi łąkami 

zwanymi połoninami. 

Opis dotyczy .......................................................................................... 

119. Wskaż prawidłowy łańcuch pokarmowy: 

a) liść kapusty→gąsienica→zając  

b) glon→karp→płoć 

c) trawa→koń→sokół 

d) liść ziemniaka→stonka→bażant→lis 

 

120. Rośliną twardolistną jest: 

a) patison 

b) cykoria 

c) wawrzyn 



10 
 

d) marchewka 
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