Test na konkurs o tematyce ekologicznej p.n.: „Uczmy się ekologii”
Szkoła podstawowa
1. Ekologia zajmuje się:
a) polityką,
b) zależnościami między żywymi organizmami a środowiskiem, w którym żyją,
c) ochroną środowiska.
2. Sadzimy drzewa, ponieważ:
a) ładnie szumią,
b) wchłaniają trujące gazy i dają tlen,
c) zasłaniają widok z okna.
3. Zużycie energii elektrycznej można zmniejszyć poprzez stosowanie:
a) nowoczesnych urządzeń,
b) energooszczędnych urządzeń,
c) odpowiedzi a) i b) są prawidłowe.
4. Do pojemnika na metal wrzucamy:
a) metalowe puszki po napojach i jarzynach, inne metalowe części,
b) butelki, słoiki bez nakrętek,
c) butelki plastikowe (bez nakrętek), różne plastikowe elementy.
5. Recykling to:
a) powtórne wykorzystanie odpadów,
b) zbieranie odpadów,
c) wyrzucanie odpadów.
6. Dlaczego nie można myć samochodów w jeziorze lub rzece?
a) mycie powoduje zatrucie wody, w wyniku czego giną ryby
b) woda z jezior i rzek jest zanieczyszczona i samochód może się wybrudzić
c) nie zarobią myjnie samochodów
7. Dlaczego kartonowe pudełka po napojach należy zgniatać?
a) zajmują mniej miejsca w śmieciarce i na wysypisku
b) żeby ładnie wyglądały
c) żeby się nie zniszczyły
8. Dbamy o ilość zużywanej wody kąpiąc się :
a) w wannie pełnej wody,
b) pod prysznicem,
c) w wannie napełnionej wodą do połowy.
9. W lesie nie powinno się krzyczeć, gdyż:
a) można zedrzeć sobie gardło,
b) można wystraszyć leśne zwierzęta,
c) można przestraszyć grzybiarzy.
10. Co należy zrobić z napotkanymi w lesie grzybami trującymi?
a) zniszczyć je
b) pozostawić je w spokoju
c) zerwać i włożyć do koszyka.

11. Pod pojęciem „Zielone płuca Ziemi” rozumiemy:
a) pola,
b) łąki,
c) lasy.
12. Co wrzucamy do pojemnika na papier?
a) zeszyty, gazety, worki papierowe, złożone kartony
b) metalowe puszki po napojach i jarzynach, inne metalowe części
c) butelki, słoiki bez nakrętek
13. Kto przede wszystkim powinien dbać o ochronę środowiska?
a) wszyscy ludzie
b) tylko ci, co śmiecą
c) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
14. Jak należy segregować odpady?
a) nie trzeba ich segregować,
b) metale, szkło, papier, tworzywa sztuczne wkładać do osobnych pojemników,
c) wyrzucać je w foliowych workach, aby nie mieszały się,
15. Wymień główne źródła zanieczyszczeń środowiska.
a) ptaki, ssaki, owady,
b) oczyszczalnie ścieków przemysłowych i komunalnych, kompostowanie, recykling
c) zakłady przemysłowe, pojazdy, nadmierne ilości środków chemicznych,
które stosują rolnicy oraz duże ilości śmieci i odpadów.
16. Smogiem nazywamy:
a) potwora żyjącego niegdyś w Krakowie
b) utrzymujące się nad wielkimi miastami i okręgami przemysłowymi
zanieczyszczenie powietrza
c) postać z bajki
17. Jak zmniejszyć ilość śmieci?
a) kupować tylko potrzebne rzeczy i segregować odpadki
b) zaraz wyrzucać je do śmietnika
c) nie da się zmniejszyć
18. Co jest przyczyną zanieczyszczenia wody?
a) wrzucanie do niej odpadów i ścieków
b) chwasty rosnące nad wodą
c) łowienie ryb na przynętę
19. Do pojemnika na plastik wrzucamy:
a) butelki plastikowe (bez nakrętek), różne plastikowe elementy
b) metalowe puszki po napojach i jarzynach, inne metalowe części
c) szklane butelki, słoiki bez nakrętek
20. Jak nazywa się proces przetwarzania zużytych surowców na nowe produkty?
a) recycling,
b) restrukturyzacja,
c) reprodukcja.

