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PYTANIA I ODPOWIEDZI DO GRY „POCZUJ KLIMAT” 

 

1. Podstawowym składnikiem biogazu jest: 

a) Metan 

b) Wodór 

c) Gaz ziemny 

2. Źródłem energii geotermalnej jest: 

a) Energia słoneczna 

b) Energia wodna 

c) Energia wnętrza ziemi 

3. Jakie urządzenie przetwarza energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną? 

a) Układ ko generacyjny 

b) Kolektor słoneczny 

c) Ogniwo fotowoltaiczne 

4. Elektrownię wiatrową można ustawić: 

a) Na terenie parku krajobrazowego 

b) W odległości nie mniejszej niż 700 metrów od najbliższej zabudowy 

c) W odległości 5 km od koryta rzeki Odry 

5. Podstawowe wieloletnie rośliny energetyczne uprawiane w Polsce to: 

a) Sosna, buraki cukrowe 

b) Wierzba, topola 

c) Pokrzywy, trzcina 

6. Kogeneracją nazywamy: 

a) Wytwarzanie gazu 

b) Wytwarzanie pary wodnej 

c) Wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej 

7. Co oznacza skrót PRAZE 

a) Powiatowy Referat Analiz Zużycia Energii 

b) Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania Energią 

c) Portugal Real Analytics Zone of Energy 

8. Czym jest energia? 

a) Zdolność do wykonania pewnej pracy 

b) Chęć do wykonywania pracy 

c) Niezdolność do wykonania pewnej pracy 

9. Które z wymienionych nośników nie należą do biomasy? 

a) Słoma 

b) Drewno 

c) Węgiel 
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10. Aby zaoszczędzić energię cieplną: 

a) Zasłoń grzejniki zasłoną 

b) Wietrz mieszkanie szybko i intensywnie 

c) Wietrz pokój przy odkręconym kaloryferze i lekko otwartych oknach 

11. Substancję która została przefermentowana podczas produkcji biogazu można wykorzystać do: 

a) Karmienia zwierząt 

b) Nie można jej już dalej wykorzystywać, trzeba jedynie utylizować na składowiskach 

c) Nawożenia pól uprawnych 

12. Generator służy do: 

a) Przekształcania energii mechanicznej na elektryczną 

b) Produkcji wodoru 

c) Generowania siły wiatru 

13. Co oznacza skrót „OZE”? 

a) Odnawialne źródła energii 

b) Odnawialne zasoby elektryczne 

c) Optymalne zapotrzebowanie energetyczne 

14. Jakie rodzaje energii zalicza się do OZE? 

a) energia wody i wiatru 

b) energia słońca i gazu ziemnego 

c) energia pochodząca z biomasy i węgla brunatnego 

15.  Biomasa jako paliwo wykorzystywana jest głównie do: 

a) spalania i współspalania 

b) składowania 

c) zgazowywania 

16. Które z podanych źródeł energii nie należą do odnawialnych: 

a) energia wiatru 

b) energia paliw kopalnych 

c) energia słoneczna 

17. Energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną przetwarza: 

a) ogniwo fotowoltaiczne 

b) kolektor słoneczny 

c) układ generacyjny 

18. Jakie są typy kolektorów słonecznych? 

a) rurkowe, walcowe 

b) płaskie, wypukłe 

c) płaskie, próżniowo – rurowy 
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19. Turbina powietrzna służy do: 

a) przetwarzania energii wiatrowej na elektryczną 

b) generowania siły wiatru 

c) produkcji wodoru 

20. Które z wymienionych nośników nie należą do biomasy? 

a) gaz ziemny 

b) słoma 

c) drewno 

21. Które z wymienionych nośników nie należą do biomasy? 

a) Drewno 

b) Słoma 

c) ropa naftowa 

22. Co oznacza skrót C.W.U. ? 

a) Ciepła Woda Użytkowa 

b) Cieplne Warunki Użytkowe 

c) Centrum Wysypisk i Utylizacji 

23. W ogniwie fotowoltaicznym następuje: 

a) rozkład wody na wodór i tlen 

b) wytwarzanie prądu elektrycznego 

c) podgrzewanie wody 

24. Dla optymalnej sprawności elektrowni wiatrowej potrzebna prędkość wiatru to min. 4 m/s. W 

jakiej skali mierzymy siłę wiatru: 

a) Beaufortab 

b) Celsjusza 

c) Kelvina 

25. Które źródło energii odnawialnej przetwarzamy na energię elektryczną, cieplną i paliwo płynne: 

a) energię słoneczną 

b) energię wodną 

c) biomasa 

26. Najlepiej wykorzystujemy energię słoneczną poprzez położenie kolektora w stronę: 

a) południową 

b) północną 

c) zachodnią 

27. Popularna roślina oleista kwitnąca na żółto, wykorzystywana do produkcji biopaliwa diesel: 

a) rzepak 

b) słonecznik 

c) gorczyca 
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28. Czym różni się energia geotermiczna od geotermalnej? 

a) nie różni się niczym 

b) energia geotermiczna to mokra energia a geotermalna to sucha energia 

c) źródłem, z którego pozyskujemy energię 

29.  Co to są zrębki? 

a) odpady po pielęgnacji drzew 

b) rozdrobnione pnie i gałęzie drzew 

c) wióry zbierane podczas wyrębu drzew 

30. Do odnawialnych źródeł energii nie należy: 

a) wiatr 

b) biogaz 

c) łupki bitumiczne 

31. Największa elektrownia węgla brunatnego w Polsce to: 

a) elektrownia Konin 

b) elektrownia Bełchatów 

c) elektrownia Rybnik 

32. Największa wodna elektrownia w Polsce to: 

a) Żarnów 

b) Żarnowiec 

c) Porąbka – Żar 

33. Helioenergetyka to energia: 

a) Słońca 

b) wnętrza Ziemi 

c) wody 

34. Elektrownie wiatrowe zatrzymują się przy prędkościach: 

a) poniżej 3m/s i powyżej 30 m/s 

b) poniżej 10 m/s i powyżej 35 m/s 

c) poniżej 4 m/s i powyżej 25 m/s 

35. Najstarsza w Polsce elektrownia geotermalna to: 

a) Bańska 

b) Pyrzyce 

c) Uniejów 

36. Popularnie wykorzystywany pelet otrzymywany jest z: 

a) sprasowanych twardych części roślin 

b) pociętych w drobne walce roślin energetycznych 

c) zmieszane trociny z klejem 
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37. Do zalet peletu nie zaliczamy: 

a) wytwarzany wyłącznie z naturalnych, odnawialnych surowców, bez lepiszcza 

b) duża ilość popiołu 

c) wolny od pyłów i szkodliwych substancji 

38. Substancja, która powstaje podczas produkcji biogazu, może zostać wykorzystana: 

a) jako pasza dla zwierząt 

b) nie może być ponownie wykorzystywana 

c) jako ekologiczny nawóz do nawożenia pól uprawnych 

39. Naturalna energia pochodząca z wnętrza Ziemi nazywana jest energią: 

a) geologiczną 

b) geotermalną 

c) geotermiczną 

40. Piroliza to technologia wykorzystywana do produkcji: 

a) ciekłego biopaliwa zwanego bioolejem 

b) biomasy 

c) energii cieplnej 

41. Źródłem energii wiatrowej są: 

a) ogromne fale morskie 

b) przemieszczające się chmury 

c) ruch mas powietrza 

42. Do czego jest wykorzystywany generator? 

a) przekształcania energii mechanicznej na elektryczną 

b) przekształcania energii elektrycznej na mechaniczną 

c) konwertuje energię elektryczną na mechaniczną 

43. Najczęściej stosowana biomasa uzyskiwana jest z: 

a) drewna 

b) odpadów 

c) zboża 

44. Promieniowanie UV: 

a) spowalnia rozwój, nowych młodych roślin 

b) zwiększa urodzajność plonów 

c) nie ma wpływu na roślinność 

45. Powietrze atmosferyczne składa się z: 

a) 78 % azotu i 21 % tlenu 

b) 78% dwutlenku węgla i 21% gazów szlachetnych 

c) 78% azotu i 21% gazów szlachetnych 
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46. Do podstawowych działań mających na celu ochronę powietrza atmosferycznego zaliczamy: 

a) zmniejszanie uciążliwości pojazdów i korzystanie z alternatywnych źródeł energii oraz 

modernizacja technologiczno-przemysłowa 

b) dostosowanie prawa międzynarodowego i społeczna edukacja ekologiczna 

c) wszystkie odpowiedzi są poprawne 

47. Jakie niekorzystne zjawiska obserwuje się w związku ze wzrostem ilości zanieczyszczeń w 

atmosferze? 

a) wzrost zalesiania terenów 

b) efekt cieplarniany 

c) recykling 

48. Powietrze atmosferyczne to: 

a) bezbarwna i bezwonna mieszanina gazów 

b) wonna i bezbarwna mieszanina gazów 

c) wonna i barwna mieszanina gazów 

49. Ponowne przetwarzanie odpadów to: 

a) transpiracja   

b) korozja   

c) recycling 

50. Powstałe w wyniku wybuchów wulkanów, pożarów lasów, burz piaskowych, huraganów i 

innych procesów naturalnie występujących w przyrodzie, to zanieczyszczenia pochodzenia: 

a) antropogenicznego 

b) zwierzęcego 

c) naturalnego 

51. Smog to: 

a) tzw. mgła inwersyjna, czyli połączenie dymu z mgłą lub parą wodną,dające w efekcie 

niebezpieczny rodzaj zanieczyszczenia 

b) tzw. mgła awersyjna, czyli połączenie wody z dymem, dające w efekcie niebezpieczny rodzaj 

zanieczyszczenia 

c) tzw. mgła konwersyjna, czyli połączenie dymu z mgłą lub wodą, dające w efekcie 

niebezpieczny rodzaj zanieczyszczenia 

52. Zanieczyszczenia atmosferyczne, po opadnięciu na ziemię, działające degradująco na glebę i 

wodę, powodują: 

a) skażenie całego łańcucha pokarmowego 

b) zapalenia błony śluzowej jamy nosowej, gardła, oskrzeli oraz nowotwory płuc 

c) bezsenność, bóle głowy, złe samopoczucie 

53. Choroby układu oddechowego, wynikające z negatywnego skutku zanieczyszczeń powietrza 

atmosferycznego to: 

a) bezsenność, bóle głowy, złe samopoczucie 

b) skażenie całego łańcucha pokarmowego 

c) zapalenia błony śluzowej jamy nosowej, gardła, oskrzeli oraz nowotwory płuc 
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54. Ocieplanie Ziemi na skutek zatrzymywania przez gazy w atmosferze ciepła promieni 

słonecznych to: 

a) efekt napromieniowania   

b) efekt słoneczny   

c) efekt cieplarniany 

55.  Za symbol ochrony przyrody w Polsce uważa się: 

a) niedźwiedzia 

b) orła 

c) żubra 

56. Freony dostające się do atmosfery są w głównej mierze przyczyną: 

a) kwaśnych deszczy 

b) dziury ozonowej 

c) efektu cieplarnianego 

57. Do odnawialnych zasobów przyrody zaliczamy: 

a) rośliny, gaz ziemny, powietrze 

b) węgiel kamienny, wodę, glebę 

c) wodę, glebę, powietrze 

58. Do alternatywnych źródeł energii nie należy: 

a) ropa naftowa 

b) energia wiatru 

c) energia słoneczna 

59. Na glebach znajdujących się w pobliżu szlaków komunikacyjnych należy sadzić: 

a) rośliny miododajne 

b) drzewa owocowe 

c) krzewy i drzewa nierolnicze 

60. Do gazów cieplarnianych zaliczamy przede wszystkim: 

a) tlen, chlor, metan 

b) metan, dwutlenek węgla, tlenki azotu 

c) argon, wodór, hel 

61. Wody drugiej klasy czystości nadają się do: 

a) stosowania w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym 

b) hodowli zwierząt gospodarskich 

c) zaopatrzenia ludności w wodę do picia 

62. Utylizacja polega na: 

a) doprowadzeniu zużytych materiałów do stanu pozwalającego na ich ponowne wykorzystanie 

b) wykorzystaniu odpadów jako surowców wtórnych do dalszego przerobu 

c) spalaniu odpadów 
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63. Przyczyną eutrofizacji wód mogą być: 

a) ścieki przemysłowe bogate w związki metali ciężkich 

b) kwaśne deszcze 

c) wycieki ropy naftowej z uszkodzonych tankowców 

64. Bioindykatory to: 

a) katalizatory do urządzeń oczyszczających powietrze 

b) barwniki pochodzenia roślinnego 

c) szkodliwe gazy przemysłowe 

65. Kwaśne deszcze są wynikiem: 

a) nadmiernych ilości dwutlenku węgla powstającego w procesach spalania 

b) reakcji tlenków siarki i azotu z parą wodną 

c) reakcji freonów z gazami atmosferycznymi 

66. Pierwszym ogniwem każdego łańcucha pokarmowego są zawsze: 

a) człowiek 

b) rośliny zielone 

c) zwierzęta 

67. Do pojemnika z napisem PLASTIK nie wrzucamy: 

a) plastikowych butelek po napojach 

b) porcelany 

c) reklamówek jednorazowych 

68. Do odpadów organicznych zaliczamy: 

a) resztki żywności 

b) złom 

c) szkło 

69. Na makulaturę można oddać: 

a) zużyty papier z naklejkami i resztkami plastiku 

b) stare, przeczytane gazety 

c) zatłuszczony papier po maśle 

70. Biodegradacja to: 

a) rodzaj tworzywa sztucznego 

b) rozkład materiałów przez bakterie i grzyby na substancje przyswajalne przez środowisko 

c) rodzaj nauki związanej z ekologią 

71. Czy puszki aluminiowe można wrzucać do żółtego pojemnika? 

a) nie, nigdy 

b) tak, wówczas gdy nie ma czerwonego pojemnika 

c) nie, powinny trafić do pojemnika zielonego 
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72.Wyprodukowanie 1 tony papieru wymaga ścięcia: 

a) 8 drzew 

b) 17 drzew 

c) 3 drzew 

73. Do jakiego pojemnika wrzucamy foliową torbę? 

a) pojemnik niebieski 

b) pojemnik czerwony 

c) pojemnik żółty 

74. Wskaż błędnie przypisany surowiec do koloru pojemnika:  

a) żółty-plastik 

b) zielony-metal 

c) niebieski -papier 

75. Dzikie wysypiska odpadów: 

a) zanieczyszczają gleby, wody oraz powietrze 

b) użyźniają glebę, ale szpecą krajobraz 

c) są doskonałym źródłem pożywienia dla zwierząt 

76. Ile razy można poddawać recyklingowi szkło? 

a) Pięciokrotnie 

b) Wielokrotnie 

c) Dziesięciokrotnie 

77. Zbieranie makulatury pomaga chronić: 

a) plaże 

b) łąki i pola 

c) lasy 

78. Co się nie nadaje do ponownego przetworzenia? 

a) żarówka 

b) plastikowe butelki 

c) zużyte chusteczki higieniczne 

79. Czy opadłe liście są odpadami? 

a) tak, ponieważ są już niepotrzebne 

b) tak, ponieważ leżą na ziemi 

c) nie, ponieważ użyźniają glebę 

80. Co zaliczamy do odpadów? 

a) substancje lub przedmioty niepotrzebne ludziom 

b) spróchniałe drzewo 

c) martwe zwierzęta 
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81. Co to jest recykling? 

a) unieszkodliwianie odpadów 

b) powtórne przetworzenie substancji lub materiałów 

c) spalanie odpadów 

82. Gdzie powinien trafić zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny? 

a) do kosza na śmieci 

b) do pojemnika na odpady plastikowe 

c) do wyznaczonych punktów zbiórki 

83. Z czego powstaje kompost? 

a) z tworzyw sztucznych 

b) z odpadów organicznych 

c) ze stłuczki szklanej 

84. Co ulega najszybciej rozkładowi? 

a) szklana butelka 

b) resztki warzyw 

c) makulatura 

85. Wybierając się na zakupy wybierzesz: 

a) mleko w kartonie 

b) mleko w butelce plastikowej 

c) mleko w butelce szklanej 

86. Jak długo rozkłada się torebka foliowa? 

a) jeden rok 

b) 100 lat 

c) do 400 lat 

87. Utylizacja to: 

a) inaczej kompostowanie 

b) zniszczenie lub unieszkodliwienie odpadów 

c) wykorzystywanie odpadów do produkcji czegoś innego 

88. Palenie śmieci w domowym piecu jest: 

a) zabronione 

b) wskazane, bo zmniejsza się ilość odpadów na wysypiskach 

c) zakazane, ale tylko na obszarach miejskich 

89. Najmniej uciążliwym opakowaniem dla środowiska naturalnego jest: 

a) butelka szklana 

b) butelka typu PET 

c) pudełko kartonowe 
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90. Przeterminowane leki i ich opakowania: 

a) wyrzucamy do pojemnika w kolorze niebieskim 

b) wyrzucamy do zwykłego pojemnika na śmieci 

c) oddajemy do apteki 

91. Wybierz prawidłową odpowiedź: jest to trujący gaz, który wydziela się między innymi podczas 

spalania węgla: 

a) dwutlenek węgla 

b) tlenek węgla (czad) 

c) dwutlenek siarki 

92. Do naturalnych odnawialnych zasobów przyrody zaliczamy: 

a) węgiel kamienny, ropę naftową, rudy metali 

b) węgiel brunatny, benzynę, energię słoneczną 

c) energię wiatru, energię słoneczną, energia wnętrza Ziemi 

93. Do recyklingu nadają się: 

a) butelki szklane po kosmetykach, butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki 

szklane po napojach alkoholowych 

b) słoiki szklane i butelki po napojach, szkło okienne, butelki szklane po kosmetykach 

c) butelki szklane po napojach alkoholowych, szklane talerze i szklanki, słoiki szklane po 

żywności 

94. Globalne ocieplenie może doprowadzić do: 

a) zmian klimatycznych, częstych kataklizmów 

b) wzrostu zachorowań wskutek działania ultrafioletowego 

c) obumierania lasów 

95. Przyczyną globalnego ocieplenia jest: 

a) kwaśne deszcze 

b) dziura ozonowa 

c) efekt cieplarniany 

96. Do gazów cieplarnianych zaliczamy: 

a) metan, ozon, dwutlenek siarki 

b) dwutlenek węgla, dymy, pyły 

c) tlen, dwutlenek węgla, metan 

97. W Polsce dominują lasy: 

a) mieszane 

b) liściaste 

c) iglaste 

98.Wiatr powstaje na skutek różnicy: 

a) wilgotności powietrza 

b) ciśnienia powietrza 

c) temperatur powietrza 
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99. Najbardziej wrażliwymi na zanieczyszczenia powietrza są: 

a) porosty, jodła 

b) dąb, jodła 

c) porosty, modrzew 

100. Biogaz może być wykorzystywany jako: 

a) środek ochrony roślin 

b) źródło energii 

c) substancja zwalczająca szkodniki owadów w lasach 

101. Wydzielany do atmosfery dwutlenek siarki jest przyczyna powstawania: 

a) kwaśnych deszczy 

b) efektu cieplarnianego 

c) dziury ozonowej 

102. Do czynników rakotwórczych zaliczamy: 

a) azbest 

b) tlenek azotu 

c) tlenek węgla 

103. Ozon jest: 

a) szkodliwą substancją powodująca dziurę ozonową 

b) gazem chroniącym Ziemię przed promieniowaniem ultrafioletowym 

c) gazem cieplarnianym 

104. Najbardziej korzystne z punktu widzenia ochrony środowiska jest używanie opakowań: 

a) szklanych 

b) plastikowych 

c) metalowych jednorazowego użytku 

105. Odnawianie zasobów tlenu w środowisku zależy głównie od: 

a) procesu oddychania zwierząt 

b) ilości roślin zielonych 

c) wielkości powierzchni zbiorników wodnych 

106. Jakie drzewa powinno się sadzić w pobliżu ulic: 

a) liściaste 

b) iglaste 

c) liściaste i iglaste 

107. Które z wymienionych substancji powstają w wyniku fotosyntezy: 

a) dwutlenek węgla, tlen, woda 

b) tlen, cukier, woda 

c) tlen, pokarm, chlorofil 

 



13 
 

108. Porosty nie występują: 

a) w okolicach nawiedzanych przez długotrwałe susze 

b) na skałach 

c) w centrum dużych miast 

109. Które z działań ludzi mają największy wpływ na zwiększanie się średniej temperatury na 

Ziemi: 

a) emitowanie do atmosfery bardzo dużych ilości dwutlenku węgla 

b) budowanie elektrowni atomowych 

c) wycinanie lasów 

110. Sadzimy drzewa, ponieważ: 

a) ładnie szumią 

b) wchłaniają trujące gazy i dają tlen 

c) zasłaniają widok z okna 

111. Zużycie energii elektrycznej można zmniejszyć poprzez stosowanie: 

a) nowoczesnych urządzeń 

b) energooszczędnych urządzeń 

c) odpowiedzi a) i b) są prawidłowe 

112. 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 

113. 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 

114. Dbamy o ilość zużywanej wody kąpiąc się: 

a) w wannie pełnej wody 

b) pod prysznicem 

c) w wannie napełnionej wodą do połowy 

115. Pod pojęciem „Zielone płuca Ziemi” rozumiemy: 

a) pola 

b) łąki 

c) lasy 

116. 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 
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117. Kto przede wszystkim powinien dbać o ochronę środowiska? 

a) wszyscy ludzie 

b) tylko ci, co śmiecą 

c) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 

118. 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 

119. 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 

120. Smogiem nazywamy: 

a) potwora żyjącego niegdyś w Krakowie 

b) utrzymujące się nad wielkimi miastami i okręgami przemysłowymi    zanieczyszczenie 

powietrza 

c) postać z bajki 

121. Jak zmniejszyć ilość śmieci? 

a) kupować tylko potrzebne rzeczy i segregować odpadki 

b) zaraz wyrzucać je do śmietnika 

c) nie da się zmniejszyć 

122. Co jest przyczyną zanieczyszczenia wody? 

a) wrzucanie do niej odpadów i ścieków 

b) chwasty rosnące nad wodą 

c) łowienie ryb na przynętę 

123. 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 

124. Jak nazywa się proces przetwarzania zużytych surowców na nowe produkty? 

a) recycling 

b) restrukturyzacja 

c) reprodukcja 

125. Spośród 23 parków narodowych w Polsce międzynarodowym programem „Człowiek i Biosfera 

jest objętych: 

a) 7 parków 

b) 9 parków 

c) 10 parków 
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126. Który park został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO? 

a) Babiogórski 

b) Białowieski 

c) Biebrzański 

127. Wskaż te parki narodowe, w których można oglądać wydmy 

a) Słowiński i Kampinoski 

b) Woliński i Słowiński 

c) Słowiński i Poleski 

128. Zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej każdy z krajów członkowskich został 

zobowiązany do wyznaczenia obszarów specjalnej ochrony. Sieć ta nosi nazwę : 

a) obszary Ochrona Przyrody 

b) obszary Natura 2000 

c) obszary Biosfera 

129. Najstarszym parkiem narodowym w Polsce jest: 

a) Kampinoski Park Narodowy 

b) Biebrzański Park Narodowy 

c) Białowieski Park Narodowy 

130. Najstarszą formą ochrony przyrody w Polsce są: 

a) parki narodowe 

b) rezerwaty przyrody 

c) pomniki przyrody 

131. Z jaką formą ochrony przyrody związane są Dyrektywy: Ptasia i Siedliskowa?: 

a) Ochrona Przyrody 

b) Natura 2000 

c) Biosfera i Ekologia 

132. Spis ginących i zagrożonych zwierząt na świecie zawiera: 

a) Czerwona Księga 

b) Czarna Księga 

c) Zielona Księga 

133. Ile typów rezerwatów przyrody wyróżniamy w Polsce? 

a) 5 

b) 8 

c) 9 

134. Obszar ochronny wokół parku narodowego, krajobrazowego czy rezerwatu to: 

a) biotop 

b) biosfera 

c) otulina 

135. Ile jest w Polsce form ochrony przyrody? 
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a) 9 

b) 10 

c) 11 

136. Dąb Bartek to najstarsze i największe drzewo w Polsce. Ile ma lat? 

a) 300 - 350 

b) 650 -670 

c) 850 - 890 

137. Co to jest „użytek ekologiczny”? 

a) są to urządzenia do dbania o środowisko np. przydomowe oczyszczalnie 

b) są to pola uprawne 

c) są to formy ochrony przyrody np. naturalne zbiorniki wodne 

138. Najmłodszą formą ochrony przyrody jest: 

a) Park narodowy 

b) Obszar Natura 2000 

c) Pomnik przyrody 

139. Najmniejszym parkiem narodowym w Polsce jest: 

a) Ojcowski Park Narodowy 

b) Gorczański Park Narodowy 

c) Karkonoski Park Narodowy 

140. Czym jest ekologia? 

a) nauka o ochronie środowiska 

b) badaniem wzajemnych zależności między organizmami żywymi a ich środowiskiem 

c) przywracaniem równowagi biologicznej w ekosystemie 

141. Czynniki sprzyjające lokalizacji elektrowni wiatrowej na lądzie: 

a) duża liczba dni z odpowiednio silnym wiatrem 

b) duże obszary leśne, z których pozyskuje się drewno 

c) nieużytki rolne 

142. Czynniki sprzyjające lokalizacji elektrowni wiatrowej w strefie przybrzeżnej: 

a) rzeki o dużych spadkach 

b) bardzo duże zasoby wody morskiej 

c) wiatr oraz niewykorzystane fragmenty wybrzeża 

143.  Czynniki sprzyjające lokalizacji elektrowni cieplnej na biomasę: 

a) duże obszary leśne, z których pozyskuje się drewno 

b) aglomeracje i gospodarstwa rolne produkujące ścieki 

c) rzeki o dużych spadkach 

144. Czynniki sprzyjające lokalizacji elektrowni cieplnej na biogaz: 

a) rzeki o dużych spadkach 

b) bardzo duże zasoby wody morskiej 
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c) aglomeracje i gospodarstwa rolne produkujące ścieki 

145. Czynniki sprzyjające lokalizacji elektrowni jądrowej: 

a) bardzo duże zasoby wody morskiej niezbędnej do chłodzenia instalacji reaktora 

b) rzeki o dużych spadkach 

c) duże obszary leśne, z których pozyskuje się drewno 

146. Do odpadów niebezpiecznych zalicza się: 

a) odpady biodegradowalne 

b) farby i lakiery 

c) tworzywa sztuczne 

147. Degradacja środowiska przyrodniczego to: 

a) proces niszczenia środowiska 

b) segregacja śmieci 

c) recykling  

148. Statystyczny mieszkaniec Ziemi zużywa rocznie: 

a) ok. 50 kg papieru 

b) ok. 35 kg papieru 

c) ok. 40 kg papieru 

149. Zbiórka makulatury przyczynia się do: 

a) zwiększania produkcji papieru 

b) zmniejszania ilości wody potrzebnej do produkcji papieru  

c) zwiększania ilości wycinanych drzew 

150. Gatunki występujące tylko na konkretnym obszarze to: 

a) relikty 

b) gatunki chronione 

c) endemity 

151. Sadzimy drzewa, ponieważ: 

a) upiększają tereny 

b) wchłaniają trujące gazy i dają tlen 

c) dają cień w upalne dni 

152. Do pojemnika na metal wrzucamy: 

a) aluminiowe puszki po napojach 

b) butelki, słoiki bez nakrętek 

c) butelki plastikowe bez nakrętek 

153. Przetapianie zużytych puszek aluminiowych na nowe to przykład: 

a) utylizacji 

b) recyklingu 

c) pozyskiwania energii z alternatywnego źródła 
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154. Do zasobów nieodnawialnych nie zaliczamy: 

a) gorących źródeł podziemnych 

b) ropy naftowej 

c) skał budowlanych 

155. Do celów energetycznych nie wykorzystuje się: 

a) chwastów 

b) słomy 

c) drewna odpadowego 

 

156. Nauka o czynnej ochronie środowiska naturalnego to: 

a) zoologia 

b) sozologia 

c) biologia 

157. Polska Czerwona Księga Zwierząt opisuje: 

a) zwierzęta prehistoryczne  

b) zwierzęta drapieżne 

c) zwierzęta wymarłe lub zagrożone wyginięciem 

158. Warstwa ozonowa znajduje się w: 

a) litosferze 

b) stratosferze 

c) mezosferze 

159. Najważniejszym aktem prawnym w dziedzinie ochrony środowiska jest: 

a) Ustawa o Odpadach 
b) Ustawa Ekologiczna 
c) Ustawa Prawo Ochrony Środowiska 

 
160. Kiedy obchodzimy Dzień Ziemi? 

a) 22 marca 
b) 22 kwietnia 
c) 22 maja 

 
161. Najmniej energii zużywają urządzenia klasy: 

a) B 

b) C 
c) A 

162. Do paliw kopalnych nie zaliczamy 

a) biomasy 

b) węgla kamiennego 

c) gazu ziemnego 

163. W Polsce większość energii pochodzi ze spalania 

a) biomasy 

b) węgla  
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c) gazu ziemnego 

164. Wskaż źródło informacji o tym, czy dane urządzenie zużywa dużo prądu: 

a) infolinia elektrowni lub dostawcy energii elektrycznej 

b) etykieta energetyczna urządzenia 

c) tabliczka znamionowa urządzenia 

165. Do wad elektrowni wiatrowej należy zaliczyć: 

a) duża powierzchnia zajmowana przez elektrownię 

b) emisja dwutlenku węgla i tlenków siarki 

c) produktem ubocznym są odpady radioaktywne 

166. Do wad elektrowni jądrowej należy zaliczyć: 

a) emisja dwutlenku węgla i tlenków siarki 

b) produktem ubocznym są odpady radioaktywne 

c) duża powierzchnia zajmowana przez elektrownię 

167. Do wad elektrowni węglowej należy zaliczyć: 

a) produktem ubocznym są odpady radioaktywne 

b) duża powierzchnia zajmowana przez elektrownię 

c) emisja dwutlenku węgla i tlenków siarki 

168. Najwięcej energii w gospodarstwie domowym pochłania: 

a) telewizor 

b) radio 

c) lodówka 

169. Zanieczyszczenia transgraniczne to 

a) przywiezione odpady z zagranicy 

b) pozostawione odpady w danym kraju przez zagranicznych turystów 

c) zanieczyszczenia przemieszczające się ponad granicami państwowymi 

170. Jak nazywa się proces przetwarzania zużytych surowców na nowe produkty? 

a) recycling 

b) restrukturyzacja 

c) reprodukcja 

 

 


