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SZKOŁA GIMNAZJALNA 

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

  

1. Przyporządkuj poniżej zamieszczonym opisom zawierającym  cechy charakterystyczne roślin iglastych  

odpowiednie nazwy gatunkowe.  

A. Krótkie, miękkie igły, wyrastają pojedynczo, ciemnozielone od góry, jasnozielone od spodu, silnie trujące, nasiona 

otoczone czerwoną osnówką. 

B. Długie igły, wyrastają w zależności od gatunku po 2, 5, 7 i więcej w pęczku, przekrój igły jest półokrągły, szyszki 

jajowate, silnie zdrewniałe 

C. Krótkie, kłujące igły, wyrastają pojedynczo, na przekroju graniaste, szyszki wydłużone, zwisają w dół na gałęziach 

D. Krótkie, miękkie igły, wyrastają w pęczkach, szyszki drobne, kuliste, opadają razem z fragmentami gałązkek. 

 
1. Sosna zwyczajna 
2. Modrzew europejski 
3. Świerk  pospolity 
4. Cis pospolity 
5. Jodła pospolita 

       6,    Jałowiec pospolity 
 
 

2. Przyporządkuj wymienionym organizmom typy zależności zachodzących między nimi. 

A. kanianka pospolita i koniczyna     
B. glon i grzyb (porost)                      
C. żuk gnojowy i  sarna                     
D. sikora i szpak                                

     

1 - mutualizm ,  2- konkurencja,   3- pasożytnictwo, 4-drapieżnictwo , 5- komensalizm  

 

3.  Który z poniższych symboli ekologicznych jest przeznaczony dla opakowań, które rozkładają się podczas  
kompostowania i nie uwalniają szkodliwych substancji (opakowania biodegradowalne). 
 

 

A   

  

B C  D  E 

 

4.  Wskaż, prawidłowe zakończenie zdania. 
 

Konwencja z Ramsar z 1971 roku to konwencja:  
 

A. o rybołówstwie i ochronie żywych zasobów w Morzu Bałtyckim 
B. o miedzynarodowym handlu dzikim zwierzętami i roslinami gatunków zagrożonych wyginięciem  
C. o róznorodnosci biologicznej  

D. o obszarach wodno-błotnych 
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5. Wybierz prawidłową odpowiedź. 

Sosny zwyczajne rosnące w Puszczy Kampinoskiej i w Puszczy Białowieskiej należą do: 

A. tego samego gatunku 
B. różnych gatunków 
C. tej samej populacji 
D. do różnych gatunków, ale tej samej populacji 

 
6.  Zaznacz szereg, w którym prawidłowo przedstawiono hierarchiczny układ pojęć, od największej jednostki 
ekologicznej do najmniejszej: 
 

A. biosfera, ekosystem, gatunek, populacja 
B. biosfera, ekosystem, biocenoza, populacja 
C. biosfera, populacja, biocenoza, biom 
D. biosfera, ekosystem, biom, populacja 

 
7. Który z poniższych parków narodowych nie jest uznany za rezerwat biosfery w ramach programu UNESCO? 
A. Bieszczadzki PN 
B. Babiogórski PN 
C. Ojcowski PN 
D. Karkonoski PN 
 

8.  Wybierz prawidłową odpowiedź.  Użytek ekologiczny to: 
 

A. naturalne zbiorniki wodne mające znaczenie  dla zachowania bioróżnorodności.  

B. duże obszary pól uprawnych. 

C. cenne łąki i pastwiska intensywnie użytkowane. 

D. sady i ogrody z bogactwem odmian drzew i krzewów 

9.  Wybierz prawidłową odpowiedź. Najmłodszą  formą ochrony przyrody w Polsce są: 

A. parki narodowe 

B. rezerwaty przyrody 

C. parki krajobrazowe 

D. obszary Natura 2000 

10. Zakreśl poprawną odpowiedź: Krzemionka ( SiO2) jest substancją wchodzącą w skład budowy: 

A. skrzypów  
B. widłaków 

C. paproci  

D. mchów 

11. Oceń prawdziwość stwierdzeń dotyczących skutków konkurencji międzygatunkowej, wpisując P - jeśli 

stwierdzenie jest prawdziwe, lub F jeśli jest fałszywe 

1. Spadek liczebności obu konkurujących ze sobą gatunków  

2. Zaprzestanie walki  między gatunkami konkurującymi o zasoby 
środowiska 

 

3. Przeniesienie się jednego z konkurentów  na inny teren  

4. Zmiana najczęściej wybieranego pokarmu przez  jednego konkurenta 
na taki, o który nie trzeba konkurować 

 

5. Zmniejszenie liczebności gatunku gorzej przystosowanego do 
środowiska 
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12.  Poniżej zamieszczono cztery łańcuch pokarmowe. Zaznacz, w którym łańcuchu pokarmowym straty energii będą 

najmniejsze i wyjaśnij dlaczego.  

 
A.  borówka czarna – mysz leśna – myszołów zwyczajny 
B.  martwa materia organiczna – bakterie – orzęski – dafnia – płoć – okoń 
C.  porosty – leming – gronostaj – wilk 
D. żołędzie – mysz leśna – zaskroniec – krogulec 

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

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

13.  Wskaż prawidłową odpowiedź. Kąpiel lecznicza zwana borowiną przygotowana jest z: 

 

A. mchów torfowców 

B. borówki bagiennej 

C. mieszaniny borówki czarnej, borówki bagiennej i mchów torfowców 

D. mchów torfowców przekształconych w torf 

14.  Wpisz w tabelę zamieszczone poniżej gatunki roślin uwzględniając ich podział na ochronę ścisłą i częściową.   

 

Sosna limba     Brzoza ojcowska  Sosna kosodrzewina   Brzoza karłowata   Cis pospolity   Jarząb szwedzki  

Lp. Gatunki objęte ochroną ścisłą Gatunki objęte ochroną częściową 

1.   

2.   

3.   

 

15.  Wpisz  w poniżej zamieszczoną tabelę:  pełną nazwę gatunkową drzewa, z którego pochodzi owoc  

a następnie  przyporządkuj charakterystyczny dla danego gatunku  liść wpisując do tabeli odpowiednią literę. 

      

 

1.                        2.                                      3.                                   4.                                   5. 

             

A.                                   B.                                  C.                               D.                               E. 
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Oznaczenie  

     Owocu    

Pełna nazwa gatunkowa drzewa Oznaczenie 

literowe liścia 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 
16. Wskaż prawidłową odpowiedź. Chęcińsko –Kielecki 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 4 oznaczono parki krajobrazowe. 
Rozpoznaj je i wpisz ich nazwy w odpowiednie miejsca zaznaczone kropkami. 
 

 
 

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

1. Teren rezerwatu przyrody Barania Góra położony jest częściowo na wzniesieniu o tej 

samej nazwie i obejmuje wschodnią część Pasma Klonowskiego.  

 

2.  Kaplica św. Rozalii znajduje się na Perzowej Górze.   

3. Wąwóz lessowy „Rocław” jako obiekt o wyjątkowych walorach krajobrazowych  

i dydaktycznych  został objęty ochroną w formie rezerwatu przyrody  

 

 

19. Wskaż prawidłową odpowiedź. Źródło „Burzący Stok”, w którym wypływająca pod ciśnieniem woda powoduje zjawisko 
pulsowania piasku, objęte jest ochroną, jako:    
A. użytek ekologiczny 
B. pomnik przyrody    
C. stanowisko dokumentacyjne  
D. zespół przyrodniczo-krajobrazowy  

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

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

   3 …………………………………….....Park Krajobrazowy 

   4………………………………………..Park Krajobrazowy 
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20. Wybierz prawidłową odpowiedź. Pałacyk w Oblęgorku był darowizną Narodu Polskiego dla  pisarza Henryka Sienkiewicz. 
Według czyjego projektu została wybudowana rezydencja:  
A. Hugo Bossa  
B. Franciszka Smuglewicza 
C. Hugo Kołłątaja 
D. Hugo Kudera       
 
21. Uzupełnij zdania:  
Gatunek rośliny - groszek pannoński w Polsce ma jedyne naturalne stanowisko na terenie rezerwatu przyrody 

…………………………..…położonego na terenie …………………………………….Parku Krajobrazowego. 

 
22. Wskaż prawidłową odpowiedź. Chelosiowa Jama to nie tylko nazwa rezerwatu przyrody nieożywionej, ale także nazwa 
jaskini krasowej utworzonej w podłożu wapiennym. Skąd pochodzi jej nazwa?   
A. Od nazwiska odkrywcy prof. Romana Chlebowskiego      
B. Grupy kopanych skąposzczetów -  Chelosidea 
C. Chelosium greckiej nazwy jaskini 
D. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe 
 
23. Wybierając z ramki odpowiednie nazwy, uzupełnij zdania: 
 

Góra Zalejowa,  Owczary,   Maskalis,  Perzowa Góra 

1.………………………………….. jest największym pod względem powierzchni rezerwatem przyrody nieożywionej w Górach 

Świętokrzyskich.  

2.  Rzeka …………………………………….jest największym lewobrzeżnym dopływem Nidy.  

3. Wzniesienie o nazwie ………………………………. objęte jest ochroną w formie rezerwatu przyrody nieożywionej i leśnej, 

wchodzi w skład Pasma Oblęgorskiego.  

4. Najmniejszy rezerwat przyrody położony w granicach Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych nosi nazwę  

………………………………………..  

 

24. Elementem charakterystycznym dla Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych jest występowanie ciepłolubnych zbiorowisk 
roślinnych. Ich fragmenty objęte są ochroną w formie rezerwatów przyrody. Spośród poniższych zestawów wybierz ten 
który zawiera nazwy tych rezerwatów. 
 
A. Skorocice, Krzyżanowce, Góra Rzepka 
B. Grabowiec, Owczary, Przęślin     
C. Góry Wschodnie, Skowronnoo, Winiary Zagojskie     
D. Polana Polichno, Góra Miedzianka, Góra Rzepka 
 
 
25. Wymień rezerwaty przyrody  chroniące naturalne fragmenty lasów znajdujące się na terenie Cisowsko-Orłowińskiego Parku 
Krajobrazowego:   
 

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

 

 

 

 


