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                                                                                                           SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA  

Przykładowe pytania 

KONKURS EKOLOGICZNY PN. „EKOLOGIA, MY I REGION, W KTÓRYM ŻYJEMY  

 

  

1. Wybierz prawidłową odpowiedź.  Stanowisko dokumentacyjne to:  

A. wielogatunkowe aleje drzew   

B. naturalne zbiorniki wodne mające znaczenie dla zachowania bioróżnorodności 

C. duże obszary pól uprawnych 

D. ważne pod względem naukowym miejsca występowania nagromadzeń skamieniałości  

2. Zaznacz właściwą odpowiedź. Poniższa definicja odnosi się do:  

Fragmenty krajobrazu naturalnego i kulturowego zasługujące na ochronę ze względu na ich walory widokowe i estetyczne.     

A. parku krajobrazowego  

B. zespołu przyrodniczo-krajobrazowego  

C. obszaru chronionego krajobrazu 

D. użytku ekologicznego  

Wybór metody ochrony in situ lub ex situ zależy od charakteru i stopnia zagrożenia gatunku chronionego. 

3. Napisz na czym polega ochrona in situ. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Wpisz  w poniżej zamieszczoną tabelę: pełną nazwę gatunkową drzewa, z którego pochodzi liść, a następnie  

przyporządkuj charakterystyczny dla danego gatunku  owoc wpisując do tabeli odpowiednią literę. 

                                     

 

1.                        2.                                      3.                                     4.                                  5.                      

            

A.                                       B.                                  C.                               D.                            E.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Skamielina
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Oznaczenie 

liścia  

Pełna nazwa gatunkowa drzewa Oznaczenie 

literowe owocu  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.    

 

5. Oceń prawdziwość stwierdzeń dotyczących ochrony środowiska, wpisując P - jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, 

lub F jeśli jest fałszywe  

1. Smog jest to naturalne zjawisko atmosferyczne polegające na 

zaleganiu mas powietrza, zawierających zanieczyszczenia gazowe  

i cząstki pyłu nad danym obszarem. 

 

2. Mianem kwaśnych opadów  określa się opady atmosferyczne 

wynoszące znacznie poniżej wartości 5,6-6,5 pH. 

 

3. Kwaśne deszcze są spowodowane obecnością silnych kwasów 

nieorganicznych, wśród których największy udział mają kwas azotowy 

i kwas solny 

 

 

6. Skreśl odpowiedni wyraz, aby zdanie dotyczące ochrony środowiska  było prawdziwe: 

1. Kompostowanie  / składowanie  polega na zagospodarowaniu odpadów organicznych tak, aby następowała produkcja 

biogazu .  

2. Rekultywacja / recykling to przywracanie obszarów wykorzystywanych  wcześniej jako wysypiska do stanu użytkowego 

pod względem ekonomicznym i przyrodniczym  .  

3. Światowa strategia ochrony przyrody  / Międzynarodowa strategia ochrony przyrody   to dokument  

w którym opisano koncepcję rozwoju zrównoważonego. 

4. Termin alternatywne źródła energii dotyczy głównie zasobów  niewyczerpywanych / wyczerpywalnych  

takich jak energia słoneczna i energia wiatru oraz zasobów odnawialnych/ nieodnawialnych czyli organizmów 

roślinnych wody i gleby.    

7. Uzupełnij poniższe zdania dotyczące ochrony przyrody w Polsce. 

1. Stosowanie, w razie potrzeby zabiegów ochronnych w celu przywrócenia naturalnego stanu ekosystemu  

     i składników przyrody lub zachowania siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów to  

     ochrona ……………...  

2. Całkowite i trwałe zaniechanie bezpośredniej ingerencji człowieka w stan ekosystemów, tworów  

i składników przyrody oraz w przebieg procesów przyrodniczych na obszarach objętych ochroną,  

a w przypadku gatunków – całoroczną ochronę należących do nich osobników i stadiów ich rozwoju to ochrona 

…………….. .  
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8. Wskaż poprawną odpowiedź. Nisza ekologiczna to: 

A. 4biotop życia organizmów 

B. grupa osobników jednego gatunku zamieszkujących określony teren 

C. liczba młodych, które przyszły na świat w określonej jednostce czasu 

D. całokształt potrzeb życiowych organizmu 

 

9. Uzupełnij zdania:   

A. Najstarszy park narodowy w Polsce to: ………………………….. 

B. Najmłodszy park narodowy w Polsce to: ……………………….. 

C. Największy park narodowy w Polsce to: ………………………… 

D. Najmniejszy park narodowy w Polsce to: …………………………  

E. Nadmorskie parki narodowe w Polsce to: ……………………….. i  ……………………………….. 

 

10. Przyporządkuj pojęciom definicje, wpisując odpowiednie cyfry w kratki paska odpowiedzi 

A. drapieżnictwo 

B. pasożytnictwo 

C. komensalizm 

D. protokooperacja 

1. jeden z gatunków czerpie z tej zależności wyraźne korzyści, nie szkodząc pozostałym np. lew i hieny 

2. oddziaływanie, polegające na współpracy dwóch populacji odnoszących wzajemne korzyści, lecz mogących żyć  

także samodzielnie np. mrówki i mszyce 

3. oddziaływanie między dwoma gatunkami, z którego oba gatunki czerpią korzyści, przy czym jednocześnie są od siebie 

całkowicie uzależnione np. brzoza i koźlarz 

4. oddziaływanie, z którego jeden czerpie korzyści ze współżycia, a drugi ponosi szkody np. tasiemiec i człowiek 

5. odziaływanie jednych gatunków na drugie poprzez chwytanie, uśmiercanie i zjadanie jednych osobników przez inne np. 

biedronka i mszyce 

A B C D 

    

 

11. Gatunki wskaźnikowe (biowskaźniki) to te, które mają: 

A. szeroki zakres tolerancji wobec czynnika środowiskowego 

B. wąski zakres tolerancji wobec czynnika środowiskowego 

C. szeroki zakres tolerancji zależny od temperatury 

D. wszystkie odpowiedzi są poprawne  

 

12. Skreśl odpowiedni wyraz, aby zdanie dotyczące czynników kształtujących bioróżnorodność   było prawdziwe: 

A. Czynniki  takie jak klimat, ukształtowanie powierzchni to czynniki:  antropogeniczne / geograficzne. 

B. Niszczenie siedlisk, wprowadzanie obcych gatunków, nadmierna eksploatacja zasobów przyrody, ochrona gatunkowa  

to czynniki:  antropogeniczne / geograficzne. 
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13. Spośród poniższych parków narodowych  podkreśl te, które nie stanowią jednocześnie rezerwatów  biosfery 

UNESCO.  

Jeżeli  wśród odpowiedzi poprawnych znajdą się błędne  za całość zadania otrzymasz  0 pkt. 

Świętokrzyski Park Narodowy    Kampinoski Park Narodowy    Drawieński Park Narodowy  Karkonoski Park Narodowy  

Woliński Park Narodowy  Słowiński  Park Narodowy  Roztoczański Park Narodowy  Tatrzański  Park Narodowy   

Magurski  Park Narodowy   Bieszczadzki Park Narodowy 

 

14. Podkreśl właściwą odpowiedź: Drop, skójka perłorodna, marsylia czterolistna to gatunki w Polsce: 
 

A. objęte ochroną ścisłą 

B. objęte ochroną częściową 

C. które wyginęły  

D. które są objęte ochroną czynną 

 

15. Wybierz prawidłową odpowiedź: Skala porostowa służy do: 

A. oceny stężenia dwutlenku węgla w powietrzu na podstawie występowania różnych  

     gatunków porostów 

B. oceny stężenia dwutlenku siarki w powietrzu na podstawie występowania różnych  

    gatunków porostów 

C. oceny stężenia tlenków azotu w powietrzu na podstawie występowania różnych gatunków  

     porostów 

D. oceny stężenia tlenku węgla w powietrzu na podstawie występowania różnych gatunków  

    porostów 
 

16. Wskaż prawidłową odpowiedź. Suchedniowsko-Oblęgorski Park Krajobrazowy został utworzony w roku: 
 

A. 1986  
B. 1988         
C. 1996     
D. 1991  
 

17. Na rycinie przedstawiającej mapę województwa świętokrzyskiego cyframi od 1 do 3 oznaczono parki 
krajobrazowe. Rozpoznaj je i wpisz ich nazwy w odpowiednie miejsca zaznaczone kropkami. 

 
18. Oceń prawdziwość stwierdzeń. Wstaw  P jeśli stwierdzenie jest prawdziwe lub F jeśli jest fałszywe. 

1. Rezerwat przyrody Świnia Góra został powołany dla ochrony naturalnych 

drzewostanów, które stanowią pozostałość dawnej Puszczy Świętokrzyskiej.   

 

2.  Teren rezerwatu Wykus był miejscem stacjonowania oddziałów  partyzanckich  

   1….……………………………………Park Krajobrazowy 

   2…………………………………….....Park Krajobrazowy 

  3 …………………………………….....Park Krajobrazowy 
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Armii Krajowej majora „MOTORA”. 

3. Ostra Górka to niewielkie gipsowe wzniesienie  porośnięte roślinnością 

ciepłolubną jest objęte ochroną w formie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego.  

 

 

19. Wskaż prawidłową odpowiedź. „Jezioro Pleban – naturalne oczko wodne, będące miejscem rozrodu  

i bytowania mięczaków, stawonogów i ptaków objęte jest ochroną, jako:   

A. pomnik przyrody    
B. stanowisko dokumentacyjne  
C. użytek ekologiczny     
D. zespół przyrodniczo-krajobrazowy  
 

20. Wskaż prawidłową odpowiedź. „Znanym ośrodkiem kultury w Polsce na przełomie XVI  I XVII wieku,  

nazywanym  „polskimi lub sarmackimi Atenami”  była miejscowość:  

A. Nowy Korczyn  
B. Wiślica  
C. Pińczów    
D. Tarłów 
 

21. Wymień rezerwaty leśne Sieradowickiego Parku Krajobrazowego:  
 

1…………………………………………………… 2……………………………..……….………… 3…………………..………………………… 
 

22. Wskaż prawidłową odpowiedź. „Borków” - zbiornik wodny jest ważnym ośrodkiem rekreacyjno-
wypoczynkowym dla mieszkańców m.in. Kielc, został wybudowany na rzece:  
 

A. Czarnej Staszowskiej  
B. Belniance   
C. Czarnej Nidzie 
D. Kamiennej 

 

23. Wybierając z ramki odpowiednie nazwy, uzupełnij zdania w odpowiedniej formie. 

 

Nida, Owczary, Kamienna, Góra Miedzianka 

1. Góry Świętokrzyskie odwadniane są głównie przez rzekę ………………………….od północy  

         i …………………………………………..na południu.  

2. Wydłużony skalny masyw rezerwatu przyrody ………………………………………….jest najwyższym wzniesieniem  

      Pasma Chęcińskiego.  

3. Rezerwat przyrody ……………………………. zajmuje niewielką rozległą kotlinkę z rozlewającym się po niej  

      ciekiem wodnym zasilanym przez słone siarczano-chlorkowe źródło.  

24. Zaznacz prawidłową odpowiedź. Jedną z form ochrony przyrody w Polsce są zespoły przyrodniczo 

– krajobrazowe. Ile obiektów tego typu występuje w Nadnidziańskim Parku Krajobrazowym: 

A. 1 

B. 2 

C. 0      

D. 3 
 

 
25. Suchedniowsko-Oblęgorski Park Krajobrazowy tworzą dwa odrębne obszary. Wymień rezerwaty 
przyrody położone w obrębie Pasma Oblęgorskiego: 
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1………………………………………………………. 2………………………………………………… 

      


