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                                                                                                           SZKOŁA PODSTAWOWA  

 

Przykładowe pytania na: 

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

1. Wybierz prawidłową odpowiedź.  Grądy to lasy w których rosną:    

A. buki, jodły, jawory, świerki  

B. jesiony, olchy, topole, wiązy i wierzby 

C. graby, dęby lipy rzadziej świerki i jodły 

D. klony zwyczajne i klony jawory  

2. W Polsce w stanie naturalnym oprócz sosny zwyczajnej rosną jeszcze inne gatunki z rodzaju sosna. Są to: 

1………………………………. 

2. …………………………….. 
 

3. Poniższa definicja odnosi się do:  

Obszary nie mniejsze niż 1000 ha, odznaczające się charakterystyczną dla danego obszaru szatą roślinną, światem 

zwierzęcym, ukształtowaniem terenu oraz klimatem.     

A. parku narodowego 

B. parku krajobrazowego  

C. rezerwatu przyrody  

D. obszaru Natura 2000 

 

4. Spośród wymienionych tworów przyrody żywej i nieożywionej podkreśl te, które mogą stanowić pomniki przyrody 

nieożywionej: 

głaz narzutowy       stara aleja drzew      źródło     drzewo odznaczające się sędziwym wiekiem   wodospad        

                             wywierzysko       krzew odznaczający się  nietypowym pokrojem      jar      

  

5. Oceń prawdziwość stwierdzeń dotyczących ekologii i ochrony przyrody, wpisując P - jeśli stwierdzenie jest 

prawdziwe, lub F jeśli jest fałszywe  

1. Ekologia to nauka o ochronie środowiska   

2. Biotop razem z biocenozą tworzy ekosystem   

3. Populacja to zespół organizmów jednego gatunku, mogących się 

swobodnie krzyżować i wydawać płodne potomstwo 

 

4. Do czynników abiotycznych należą: woda, temperatura, rośliny, gleba   

 

6. 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. 
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1.                        2.                                      3.                                   4.                                    

            

A.                                   B.                                  C.                               D.                

                

Oznaczenie 

liścia 

Pełna nazwa gatunkowa drzewa Oznaczenie 

literowe owocu  

1.   

2.   

3.   

4.   

 

7. Wyjaśnij, jak rozumiesz poniższe pojęcia:  

Organizmy symbiotyczne - ………………………………………..…………………..……………………………………………….  

Organizmy pionierskie - …………………………………………………………….….………………………………………………. 

  

8. Wybierz prawidłową odpowiedź: Do producentów nie należą:  

A. rośliny 

B. bakterie zielone 

C. grzyby 

D. zielenice 

 

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: …………………………  

  

10. Dokończ zdanie wybierając poprawną odpowiedź:  

Największym gryzoniem żyjącym w środowisku naturalnym w Polsce jest:  

A. wiewiórka pospolita 

B. szczur śniady 

C. bóbr europejski 

D. nornica ruda 
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11. Wskaż, co oznacza poniżej zamieszczony znak:      

 

 
 

A. oczyszczalnie ścieków                                     

B. dzikie wysypiska śmieci  

C. recykling 

D. skażone tereny 

 

12. Wśród globalnych zagrożeń środowiska wyróżnia się efekt cieplarniany i dziurę ozonową. Dopasuj jedną przyczynę i 

wskaż jeden skutek, do których te zagrożenia mogą doprowadzić, wpisując odpowiednią cyfrę w poniżej 

zamieszczoną tabelę. 

1. Uszkadzanie drzewostanów, szczególnie iglastych, niszczenie pomników, elewacji, mostów. 

2. Powstaje na skutek emisji do atmosfery dwutlenku węgla (spalanie kopalin, wycinanie lasów), metanu (chów zwierząt), 

podtlenku azotu (spaliny samochodowe, nawozy sztuczne). 

3. Powstaje na skutek emisji do atmosfery chloru, freonów i aerozoli (przemysł i gospodarstwa domowe).  

4. Zwiększenie zachorowań na raka skóry i chorób oczu. 

5. Ekstremalne zjawiska pogodowe, podnoszenie się poziomu mórz i oceanów. 

6. Emisja SO2 do atmosfery. 

 

Zagrożenie Przyczyna Możliwy skutek 

Dziura ozonowa   

Globalne ocieplenie   

 

13. Rozpoznaj park narodowy po opisie i wpisz w wyznaczonym miejscu jego nazwę: 

„Ten ostatni fragment lasu pierwotnego w Europie znajduje się we wschodniej części Polski, w województwie podlaskim.  

W 1676 roku został on wpisany na listę światowego dziedzictwa ludzkości UNESCO.  Symbolem tego parku narodowego jest 

żubr”.  …………………………………………………………………………………………… 

„Ten park narodowy położony jest w województwie pomorskim nad Morzem Bałtyckim i Jeziorem Łebsko. Szczególnej 

ochronie podlegają tu „wędrujące” wydmy nadmorskie. Teren ten nazywany jest również „Polską Saharą”. Symbolem tego 

parku jest mewa”. …………………………………………………………………………… 

„Ten park narodowy dzielimy ze Słowacją. Ochronie podlega rzeźba wysokogórska (alpejska). Symbolem jest kozica górska, 

ale występują tu również świstak i niedźwiedź brunatny”. ………………………………………….. 

 14.  Zaznacz prawidłowe zakończenie zdania. Spośród wymienionych ssaków, gatunkiem nie objętym ochroną prawną 

jest: 

A.  popielica szara  

B. jeż europejski 

C. zając szarak 

D. wiewiórka pospolita 

 

15. Przyporządkuj poszczególne grupy zwierząt do odpowiednich warstw lasu w których żyją.  
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16. W wykropkowane miejsca wpisz odpowiednie cyfry. 

 

         Grupa zwierząt                                                               Warstwa lasu  

A. zięba, dzięcioł, wiewiórka, kuna                                           ………….. 

B. ślinik, żmija zygzakowata, borsuk                                        …………… 

C. dzik, sarna, wilk                                                                   ……………  

D. krocionóg, wij, dżdżownica, żuk                                           …………… 

 

 

          1. ściółka        2. runo leśne       3. podszyt     4. korony drzew 

 

 
17. Przeczytaj fragment tekstu, a następnie odpowiedź na zamieszczone poniżej zadania nr: 16, 17, 18. 
 

 

Park wraz z otuliną jest powierzchniowo największym obiektem przyrodniczym, położonym w północnej części województwa 

świętokrzyskiego. Został powołany w celu ochrony wielkiego bogactwa wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych 

oraz walorów krajobrazowych. Teren Parku obejmuje dwa odrębne obszary: zachodni – Pasmo Oblęgorskie i wschodni 

 – Płaskowyż Suchedniowski. 

Największą wartością środowiska przyrodniczego Parku są lasy, które zajmują ok. 90,8% jego powierzchni. Wykształciły  

się one na glebach o niskiej wartości produkcyjnej tj. IV- VI klasie bonitacji. Większość tych kompleksów leśnych stanowią 

pozostałość dużego, naturalnego drzewostanu Puszczy Świętokrzyskiej. 

Park leży w obszarze źródliskowym rzek: Krasnej, Bobrzy i Kamionki. Zachowanie naturalnego biegu, koryta rzeki Krasnej 

i jej dopływów zadecydowały o ustanowieniu 8 stycznia 2004 roku rezerwatu florystycznego i faunistycznego - Górna Krasna  

o powierzchni 413,02 ha.  

Bogactwo kulturowe wiąże się z występowaniem unikatowych zabytków techniki, pozostałości Staropolskiego Zagłębia 

Przemysłowego związane z górnictwem i metalurgią rud żelaza i metali nieżelaznych. Najciekawsze z nich są ruiny wielkiego 

pieca hutniczego w Samsonowie oraz pozostałości zakładu wielkopiecowego w Bobrzy. 

 

18. Opis dotyczy Parku Krajobrazowego: 
A. Chęcińsko-Kieleckiego  
B. Cisowsko- Orłowińskiego  
C. Suchedniowsko-Oblęgorskiego        
D. Kozubowskiego  
 
   
19. Korzystając z powyższego opisu, wpisz nazwę rzeki oraz rezerwatu przyrody, którego:  
„przedmiotem ochrony jest zachowanie naturalnego odcinka rzeki z fragmentem jej doliny wraz z występującymi cennymi 
zbiorowiskami roślinnymi oraz chronionymi i rzadkimi gatunkami zwierząt, głównie ptaków”. 
 
Rzeka …………………………… - rezerwat przyrody ……………………………………..     
 
 
20. Uzupełnij zdania: 
  

Siedliska leśne na terenie ……………………………………………….Parku Krajobrazowego zajmują………….jego 

powierzchni. Występują na glebach …………………klasie bonitacji. 

 
21. Wybierając z ramki odpowiednie nazwy, uzupełnij zdania: 

 
Góra Grodowa  , Nida,   Kręgi Kamienne,   Grabowiec  
 
1. Kompleks leśny …………………………..obejmuje las liściasty o charakterze grądu, wykształcony jest na płytkich 

rędzinach gipsowych.  
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2. Rezerwat  przyrody nieożywionej i leśny o nazwie …………………………………, położony  na ……………………. został 

utworzony m. in. również dla ochrony prehistorycznych  kręgów kamiennych. 

3. Charakterystycznym elementem krajobrazu Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych jest rozległa dolina 

rzeki………………………. z licznymi meandrami i starorzeczami, tworząca oś Parków.  

 

22. Oceń prawdziwość stwierdzeń. Zaznacz P jeśli stwierdzenie jest prawdziwe lub F jeśli jest fałszywe. 

1. Teren rezerwatu przyrody Krzyżanowice leży na wzgórzu zbudowanym z margli, gipsów o 

nazwie Garb Krzyżanowicki.   

 

2.  „Słone źródło” w Szczerbakowie wokół, którego rosną rośliny słonolubne objęte jest 
ochroną w formie użytku ekologicznego. 

 

 

3. Najmłodszy rezerwat przyrody Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych 

nosi nazwę Pieczyska. 

 

 

 
23. Uzupełnij zdanie:  
Wielką osobliwością Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego są zbiorowiska roślinności bagiennej chronione  

w dwóch rezerwatach przyrody: …………………………..... i …………………………………..….   

 
24. Wskaż właściwą odpowiedź.  
Jaskinia „Piekło” o długości ok. 10 m uznana  jest od 1952 roku za pomnik przyrody. Jako formę krasową możemy ją 
podziwiać, poruszając się po terenie:      
A. Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego 
B. Chęcińsko - Kieleckiego Parku Krajobrazowego    
C. Szanieckiego Parku Krajobrazowego 
D. Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego 
 
 
25. Elementem charakterystycznym dla Gór Świętokrzyskich są rumowiska skalne typu gołoborza. Ich fragmenty objęte są 
ochroną w formie rezerwatów przyrody.  
Z poniższych zestawów wskaż zestaw zawierający wyłącznie rezerwaty przyrody gdzie chronione są  gołoborza. 
 
A. Słopiec, Szczytniak, Góra Sieradowska 
B. Góra Jeleniowska, Szczytniak, Małe Gołoborze     
C. Świnia Góra, Góra Zlejowa, Góra Miedzianka  
D. Szczytniak, Góra Miedzianka, Góra Rzepka 
 
 


