
PYTANIA DO KONKURSU EKO – PLANETA
Szkoła Podstawowa klasy V – VI (Adept)

1. Dlaczego zwierzęta pustynne mają bardzo duże uszy: 
a) żeby w nocy mogły przykrywać nimi głowę
b) aby mogły w porę usłyszeć nadchodzącego wroga
c) żeby uchodziło przez nie ciepło
d) żaby można było je z daleka rozpoznać

2. Rysunek przedstawia znak oznaczający: 
a) recykling
b) teren skażony
c) segregacje śmieci 
d) biopaliwo

3. Najmłodszy park narodowy w Polsce to:
a) Park Narodowy "Ujście Warty"
b) Biebrzański Park Narodowy
c) Ojcowski Park Narodowy
d) Białowieski Park Narodowy

4. Rośliny hodowane w pobliżu tras szybkiego ruchu lub zakładów przemysłowych mogą 
zawierać duże ilości metalu, który wykazuje właściwości toksyczne względem organizmu 
człowieka. Ten metal to:

a) potas
b) ołów
c) wapń
d) żelazo

5. Międzynarodowy Dzień Ziemi obchodzony jest:
a) 5 czerwca
b) 22 kwietnia
c) 7 maja
d) 17 września

6. Które z wymienionych zwierząt nie jest ssakiem?
a) nietoperz
b) rekin
c) delfin
d) wieloryb

7. Jedynym drzewem iglastym, które „gubi” igły na zimę jest:
a) sosna
b) świerk
c) modrzew
d) pinia

8. Jak możemy obliczyć wiek drzewa?
a) licząc gałęzie
b) licząc słoje na ściętym pniu
c) sprawdzić jak daleko sięgają korzenie



d) nie można policzyć wieku drzewa

9. Na terenie parku narodowego nie wolno:
a) ścinać drzew
b) urządzać wycieczek
c) robić zdjęć
d) obserwować dzikich zwierząt

10. W logo którego Parku Narodowego znajduje się rysunek przedstawiający głowę żubra?
a) Białowieskiego Parku Narodowego
b) Tatrzańskiego Parku Narodowego
c) Biebrzańskiego Parku Narodowego
d) Ojcowskiego Parku Narodowego

11. Prawidłowy łańcuch pokarmowy to:
a) lis->kura->człowiek
b) ryba->królik->jeleń
c) trawa->zając->lis
d) jagody->wilk->żbik

12. Jeśli na terenie lasu występuje III stopień zagrożenia pożarowego to:
a) nie wolno wchodzić na teren lasu
b) nie wolno rozpalać ognisk na terenie lasu
c) nie wolno wypalać ściółki
d) wszystkie odpowiedzi prawidłowe

13. Warto wybierać mydła, szampony czy kremy oznaczone tym znakiem ponieważ ten znak 
świadczy, że:

a) produkt ten jest trujący dla gryzoni
b) wolno podać ten produkt zwierzętom domowym
c) jest to produkt przeznaczone tylko dla ludzi
d) produkt nie był testowany na zwierzętach

14. Które Parki Narodowe leżą na terenie Sudet?
a) Karkonoski i Gór Stołowych
b) Ojcowski i Babiogórski
c) Pieniński i Białowieski
d) Tatrzański i Wielkopolski

15. Dąb Bartek rośnie na terenie:
a) Tatrzańskiego Parku Narodowego 
b) Pojezierza Mazurskiego
c) Czech
d) Gór Świętokrzyskich



16. Symbolem którego Parku Narodowego jest kozica:
a) Tatrzańskiego Parku Narodowego
b) Słowińskiego Parku Narodowego
c) Roztoczańskiego Parku Narodowego
d) Babiogórskiego Parku Narodowego

17. Do zwierząt jadowitych nie należy:
a) dziobak
b) modliszka
c) czarna mamba
d) skorpion cesarski

18. Jednym z elementów krajobrazu pustynnego są uedy. Uedy są to:
a) słone jeziora
b) piaszczyste wzniesienia usypane przez wiatr
c) wyschnięte koryta rzeczne
d) to inaczej oazy

19. Do zagniazdowników, czyli ptaków, które opuszczają gniazdo zaraz po wykluciu i 
samodzielnie zdobywają pożywienie zaliczamy:

a) bażanty
b) sikory
c) konwaliki
d) skowronki

20. Witamina K zapewnia prawidłową krzepliwość krwi. Do pokarmów bogatych w witaminę 
K należy:

a) owies
b) szpinak
c) mleko
d) marchewka

21. Na wiele chorób zakaźnych udało się znaleźć szczepionki, jednakże nie przed wszystkimi 
chorobami potrafimy się zabezpieczyć. Jak do tej pory nie udało się wynaleźć skutecznej 
szczepionki przeciwko:

a) gruźlicy
b) AIDS
c) wściekliźnie
d) polio

 
22. Które z wymienionych zwierząt nie jest szkodnikiem (z punktu widzenia człowieka):

a) stonka ziemniaczana
b) trzmiel ziemny
c) bielinek
d) wołek zbożowy

23. Pierwszym, odkrytym w XX wieku, lekiem zwalczającym choroby bakteryjne był/była:
a) chinina
b) penicylina
c) witamina D



d) wyciąg z mięty

24. Robaczki świętojańskie swoimi światełkami:
a) wabią samiczki
b) oświetlają sobie drogę w nocy
c) ogrzewają się 
d) przesyłają informacje

25. Czerwona Księga:
a) lista firm zanieczyszczających środowisko
b) to rejestr zagrożonych gatunków zwierząt na terenie Polski
c) zawiera spis substancji trujących
d) spis terenów skażonych na całej Ziemi

26. Ochronie prawnej podlegają:
a) paź królowej, wilk, cietrzew
b) wszystkie płazy zamieszkujące tereny Polski
c) wszystkie ropuchy
d) królik, płoć, bielinek 

27. Ekologia to dziedzina nauki zajmująca się:
a) badaniem zależności między organizmami oraz między organizmami a środowiskiem
b) ochroną środowiska
c) systematyką roślin i zwierząt
d) nauka zajmująca się organizmami żywymi

28. Jedynym morzem na Ziemi, w którym występują zarówno rośliny słonowodne i 
słodkowodne jest:

a) Morze Martwe
b) Morze Karaibskie
c) Morze Bałtyckie
d) Morze Czarne

29. Węgiel jest pierwiastkiem bardzo rozpowszechnionym na Ziemi. Przykładem formy 
węgla nie jest:

a) grafit
b) węgiel kamienny
c) diament
d) cement

30. Najmniejszy Park Narodowy w Polsce to:
a) Poleski Park Narodowy
b) Ojcowski Park Narodowy
c) Tatrzański Park Narodowy
d) Kampinoski Park Narodowy


	a)Park Narodowy "Ujście Warty"

