
Pytania dla szkoły podstawowej (ADEPT) 

 
 
1. Prekursorem ochrony krajobrazu w Polsce był: 

a) Jan III Sobieski 
b) Konstanty I. Gałczyński 
c) Adam Wodziczko 
d) Wojciech Dutka 

 
2. Do wyczerpywalnych odnawialnych zasobów wodnych zaliczamy: 

a) rośliny 
b) węgiel 
c) wodę 
d) energię słoneczną 

 
3. Bakterie żyjące w symbiozie z korzeniami roślin motylkowych nazywamy potocznie: 

a) bakteriami motylkowymi 
b) bakteriami fasolowymi 
c) bakteriami brodawkowymi 
d) bakteriami ziemnymi 

 
4. Komórki którego organizmu nie posiadają jądra komórkowego: 

a) meduzy 
b) tasiemca 
c) E. coli 
d) rozwielitki 

 
5.  Komórki ludzkiego ciała odpowiedzialne za odbieranie bodźców ze środowiska to: 

a) miocyty 
b) nabłonek 
c) erytrocyty 
d) neurony 

 
6. Który Park Narodowy nie leży na terenie Karpat: 

a) Babiogórski Park Narodowy 
b) Bieszczadzki Park Narodowy 
c) Park Narodowy Gór Stołowych 
d) Gorczański Park Narodowy 
 

7. Największa (najdłuższa i najgłębsza) jaskinia w Polsce, Jaskinia Wielka Śnieżna znajduje 
się w: 

a) Sudetach 
b) Karpatach 
c) Tatrach 
d) Bieszczadach 

 
 
 
 



8. Celem organizacji założonej w 1993 roku przez Michaiła Gorbaczowa jest zapobieganie 
katastrofom ekologicznym i niesienie pomocy ich ofiarom. Ta organizacja to: 

a) Liga Przyrody 
b) Międzynarodowy Zielony Półksiężyc 
c) Międzynarodowy Zielony Krzyż 
d) WWF 

 
9. Rekultywacja oznacza: 

a) wietrzenie skał 
b) regulacje wielkości lasu 
c) odnawianie terenów zniszczonych przez człowieka 
d) odwadnianie łąk 

 
10. Które z wymienionych drzew nie podlega ochronie gatunkowej: 

a) limba 
b) cis pospolity 
c) klon jesionolistny 
d) brzoza ojcowska  

 
11. Ekologia to dział nauki zajmujący się: 

a) kontrolą zanieczyszczenia środowiska naturalnego 
b) badaniem zależności między organizmami a środowiskiem 
c) dbaniem o ginące gatunki 
d) liczeniem zwierząt i roślin 

 
12. Obszary górskie są chronione w Parku Narodowym 

a) Pienińskim i Babiogórskim 
b) Tatrzańskim i Wielkopolskim 
c) Pienińskim i Kampinoskim 
d) Bieszczadzkim i Słowińskim 

 
13. Zjawisko dziury ozonowej polega na: 

a) zwiększeniu ilości ozonu w atmosferze 
b) zwiększeniu ilości tlenu w atmosferze 
c) zmniejszeniu ilości ozonu w atmosferze 
d) zmniejszeniu ilości azotu w atmosferze 

 
14. Ten niewielki szary ptak występuje jedynie w Nowej Zelandii. Nie posiada ogona i ma 
bardzo małe skrzydła, więc nie potrafi latać. Ten ptak to: 

a) dodo 
b) kiwi 
c) koliber 
d) struś 

 
15. Ciemna warstwa zanieczyszczeń wisząca nad niektórymi bardzo dużymi miastami to: 

a) czad 
b) dym 
c) mgła 
d) smog 

 



16.  Ptakami, których życie związane jest z wodą są 
a) pelikan i sójka 
b) perkoz i żuraw 
c) kormoran i dzięcioł 
d) pingwin i koliber 

 
17.  Bliskie współżycie dwu gatunków, które przynosi obu partnerom korzyści to: 

a) komensalizm 
b) amensalizm 
c) pasożytnictwo 
d) symbioza 

 
18.  Śmiertelnie trujący muchomor jadowity bywa mylony z: 

a) podgrzybkiem 
b) borowikiem 
c) młodymi pieczarkami 
d) maślakiem 

 
19. Porosty są tworzone przez: 

a) grzyby i glony 
b) glony i bakterie 
c) glony i pierwotniaki 
d) grzyby i pierwotniaki 

 
20. Symbolem którego Parku Narodowego jest batalion: 

a) Wigierskiego 
b) Karkonoskiego 
c) Biebrzańskiego 
d) Świętokrzyskiego 

 
21.  Dzień Ziemi obchodzimy w Polsce: 

a) 15 sierpnia 
b) 11 marca 
c) 3 kwietnia  
d) 22 kwietnia 

 
22.  W Polsce rośliną objętą ochroną jest: 

a) stokrotka 
b) bez czarny 
c) babka zwyczajna 
d) sasanka zwyczajna 

 
23. Ochronie prawnej podlegają : 

a) wszystkie ślimaki żyjące w Polsce 
b) wszystkie płazy z wyjątkiem żab 
c) wszystkie traszki i salamandry 
d) wszystkie gady poza padalcem 

 
 
 



24. Do zwierząt jajorodnych zaliczamy: 
a) żółwia morskiego i rozgwiazdę 
b) kangura i dziobaka 
c) pelikana i bobra 
d) żółwia morskiego i dziobaka 

 
25. Przy segregacji śmieci osobne pojemniki są przygotowane na: 

a) blachę i plastik 
b) papier i blachę 
c) plastik i papier 
d) odpadki spożywcze i skoszoną trawę 

 
26. Ptakami, które przylatują do Polski wiosną są: 

a) bociany i sójki 
b) sikory i sójki 
c) kawki i kormorany 
d) bociany i kormorany 

 
27. Nocą rośliny:  

a) prowadzą fotosyntezę 
b) śpią 
c) produkują dwutlenek węgla 
d) rozmnażają się 

 
28. Jak można oszczędzać wodę: 

a) zakręcając kran przy myciu zębów 
b) kupując wodę w butelkach 
c) nie podlewając kwiatów 
d) kąpiąc się w morzu 

 
29. Ile jest Parków Narodowych w Polsce: 

a) 32 
b) 23 
c) 22 
d) 31 
 

30. Wybierz organizmy wszystkożerne: 
a) sarna, wróbel, jastrząb  
b) kret, mszyce, wiewiórka  
c) człowiek, świnia, pies 
d) sowa, szczupak, zając 


