
PYTANIA I ODPOWIEDZI  
(poprawna odpowiedź zawsze pierwsza) 

 

1. Który z podanych środków transportu najbardziej zanieczyszcza powietrze? Samochód na 

benzynę/Hulajnoga/Rower/Samochód Elektryczny 

2. Co jest najbardziej ekologiczną i efektywną formą palenia w kotłach i piecach? Suche drewno 

drzew liściastych lub gaz/Drewno drzew iglastych/Śmieci/Mokre drewno drzew liściastych 

3. Wybierz zestaw z najlepszym drewnem na opał: Drewno z Dębu i Grabu/Drewno z Olchy, 

Topoli/Drewno z Sosny i ze Świerku/Drewno z Sosny i z Topoli 

4. Nauka zajmująca się ochroną środowiska: Sozologia/Ekologia/Psychologia/Matematyka 

5. Jaką formą ochrony przyrody jest Dolina Baryczy?: Park Krajobrazowy/ Park Narodowy/ Rezerwat 

Przyrody/ Obszar Natura 2000 

6. Ile % tlenu znajduje się w powietrzu?: 21%/ 78%/ 72%/ 28% 

7. Czym jest smog?  

 Jest to zjawisko atmosferyczne powstałe w wyniku wymieszania się mgły z dymem i 

spalinami. Powstaje wskutek przedostawania się do atmosfery szkodliwych związków chemicznych, 

takich jak np. tlenki siarki i tlenek azotu./ 

 Są to opady atmosferyczne o odczynie pH mniejszym niż 5,6 czyli kwasowym. Zawierają 

kwasy wytworzone w reakcji wody z pochłoniętymi z powietrza gazami, takimi jak np. dwutlenek 

siarki, tlenki azotu, siarkowodór, dwutlenek węgla, wyemitowanymi do atmosfery w procesach m.in. 

spalania paliw i produkcji przemysłowej/ 

 Jest to obserwowane od połowy XX wieku podwyższenie średniej temperatury atmosfery 

przy powierzchni ziemi i oceanów, przewidywane ocieplenie w przyszłości, wynikające z zaburzenia 

równowagi radiacyjnej Ziemi./ 

 Jest to ogół zjawisk pogodowych na danym obszarze w okresie wieloletnim. Ustalany jest na 

podstawie wieloletnich obserwacji różnorodnych składników, najczęściej pomiarów temperatury, 

opadów atmosferycznych i wiatru. 

8. Jaką reklamówkę wybierzesz przy kasie w sklepie? Wielokrotnego użytku/Jednorazową 

9. Najintensywniej wykorzystywanym odnawialnym źródłem energii jest: energia grawitacyjna 

wody/energia wiatru/energia słoneczna/biopaliwa 

10. Wybierz zestaw z odnawialnymi źródłami energii: Słońce, wiatr, hydroenergia (woda)/ Wiatr, 

słońce, węgiel brunatny/ Biomasa, ropa naftowa, torf /Gaz ziemny, węgiel kamienny, energia 

nuklearna 

11. Jaka forma ochrony przyrody nie występuje na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Baryczy? 

Park Narodowy/Rezerwat Przyrody/ Obszar Natura 2000/ Konwencja ochrony środowisk wodnych z 

Ramsar 



12. Najbardziej energooszczędne żarówki to: Ledy/Halogeny/Świetlówki kompaktowe/Żarówki 

tradycyjne 

13. Biotop to: Nieożywione elementy ekosystemu, takie jak gleba, woda, powietrze/Stop rzadkich 

metali występujących w organizmach żywych/Typ biologicznego źródła prądu/Jeden z rodzajów 

energii odnawialnych 

14. Do spalania wszystkich paliw potrzebny jest gaz: Tlen/Azot/Dwutlenek węgla/Czterochlorek 

węgla 

15. Podczas segregacji śmieci, szkło bezbarwne wrzuca się do pojemnika: 

Białego/Zielonego/Czarnego/Czerwonego 

16. Podczas segregacji śmieci, papier wrzuca się do pojemnika: 

Niebieskiego/Białego/Czarnego/Żółtego 

17. Podczas segregacji śmieci, plastik wrzuca się do pojemnika: 

Żółtego/Białego/Czarnego/Niebieskiego 

18. Podczas segregacji śmieci, odpady biodegradowalne wrzuca się do pojemnika: 

Brązowego/Białego/Czarnego/Niebieskiego 

19. Kiedy jesteś w lesie i skończy ci się picie w plastikowej butelce: Chowasz ją do plecaka i wrzucasz 

do odpowiedniego pojemnika/Zakopujesz ją w ziemi/Szukasz najbliższego rowu i wrzucasz zgniecioną 

butelkę na samo dno, aby się tam rozłożyła/ Wyrzucasz ją gdziekolwiek 

20. Widzisz pożar w lesie, dzwonisz na numer: 998/999/997/984 

21. W którym dniu w roku odbywa się sprzątanie świata (Dzień Ziemi)? 22 kwietnia/15 marca/29 grudnia/ 

13 października 


