
Test na konkurs o tematyce ekologicznej p.n.: „Uczmy się ekologii” 

dla młodzieży publicznych szkół ponadgimnazjalnych powiatu lipnowskiego 

 

                                                                                               

 
1. Ekologia to nauka zajmująca się: 

a)   ochroną środowiska 

b)   związkami i zależnościami między organizmami, a środowiskiem  

c)   formami degradacji, czyli pogarszaniu stanu środowiska 

 

2. Pomnik przyrody to : 

a)   egzotyczne drzewo 

b)   jezioro o czystej wodzie i rzadkiej roślinności 

c)   drzewo o okazałych rozmiarach, głazy, skałki i jaskinie     

  

3. Obszary chronione, o największej powierzchni to: 

a)   Rezerwaty przyrody 

b)   Parki Narodowe                       

c)   Pomniki Przyrody 

 

4. Efekt cieplarniany  powodować może: 

                   a)   ochłodzenie klimatu 

                   b)   topnienie lodowców i podniesienie poziomu wód morskich   

                   c)   niszczenie warstwy ozonowej 

 

5. Śledź to ryba, która żyje: 

                a)   w jeziorach 

                b)   w górskich strumieniach 

                c)   w morzu  

 

6.Główną przyczyną powstawania tzw. „Kwaśnych deszczy” są: 

a)   tlenki siarki i azotu                 

b)   metale ciężkie 

c)   fluor i ozon 

 

7. Mianem „zielonych płuc Polski” określa się : 

a)   region południowy 

b)   region północno-wschodni          

c)   region południowo-zachodni 

 

8. Żubry można podziwiać w: 

a)   Tatrach 

b)   Wolińskim parku narodowym 

c)   Białowieskim Parku Narodowym     

               

9. Która para zwierząt nie zasypia na zimę?:  

a)   niedźwiedź i suseł 

b)   borsuk i jeż 

c)   zając i sarna     

          

10. Woda w przyrodzie: 

a)   znika 

b)   krąży                      

c)   stoi 



 

11. Zasoby przyrody dzielimy na : 

a)   odnawialne i nieodnawialne; 

b)   prywatne i publiczne; 

c)   globalne i lokalne. 

 

12. Skutkiem eutrofizacji wód powierzchniowych jest : 

a)   poprawa jakości wód; 

b)   nadmierny przyrost biomasy i szybkie starzenie się zbiornika wodnego; 
c)   zmniejszanie się osadów dennych w zbiorniku wodnym. 

 

13. Detergent jest to substancja : 

a)   dobrze zwilżająca tkaniny; 

b)   dobrze usuwająca brud z powierzchni ciał stałych; 

c)   dobrze pieniąca się. 

 

14. Herbicydy są to związki : 

a)  owadobójcze; 

b)  chwastobójcze; 

c)   grzybobójcze. 

 

15. Dżdżownica jest sojusznikiem rolnika ponieważ : 

a)   pomaga przerabiać składniki kompostu na glebę poprzez napowietrzanie i    

      trawienie składników organicznych; 
b)   przyśpiesza gnicie cząstek organicznych; 

c)   eliminuje substancje toksyczne. 

 

16. Które opakowanie jest najmniej uciążliwe dla środowiska ? 

a)   plastikowa torba; 

b)   torba z materiału; 

c)   pudło kartonowe. 
 

17. Które z wymienionych problemów środowiskowych mają charakter transgraniczny ? 

a)  degradacja gleb; 

b)  efekt cieplarniany; 
c)   eutrofizacja jezior. 

 

18. Lista tzw. środków E oznacza: 

a)  rejestr środków farmakologicznych stosowanych w hodowli zwierząt; 

b)  europejską listę środków ochrony roślin; 

c)  symbole dodatków (np. barwników, środków konserwujących); 
 

19. Środki chemiczne do zwalczania chwastów to: 

a)  herbicydy; 
b)  pestycydy; 

c)  fungicydy. 

 

20. Patronem ekologów jest: 

a)  św. Hubert 

b)  św. Barbara 

c)  św. Franciszek 

 

 

 


