
QUIZ WIEDZY O OCHRONIE ŚRODOWISKA  

Tylko jedna odpowiedź podana do każdego z pytań jest prawidłowa.  

Życzymy powodzenia ! 

 

1. Ile jezior jest na terenie Powiatu Szamotulskiego?  

a) 23 

b) 26 

c) 29 

 

2. Jakie między innymi nadleśnictwo obejmu Puszcza Notecka położone w Powiecie 
Szamotulskim?  

a) Wronki 

b) Pniewy 

c) Obrzycko 

 

3. Jaka liczba rezerwatów przyrody znajduje się na terenie Powiatu Szamotulskiego: 

a) 6 

b) 7 

c) 14 

 

4. Jaka liczba parków krajobrazowych przyrody znajduje się na terenie Powiatu Szamotulskiego: 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

 

5. Którym dopływem Warty jest Sama?  

a) prawym  

b) lewym  

c) nie ma takiej rzeki  

 

 



6. Jedno z największych w Wielkopolsce w pełni naturalnych pojeziernych torfowisk 
przejściowych, objętych obszarem mającym znaczenie dla Wspólnoty znajduje się w: 

a) Grądach Bytyńskich 

b) Dąbrowie Obrzyckiej 

c) Zamorzu Pniewskim  

 

 

7. Kara grzywny w wysokości 1000 złotych lub kara nagany za zaśmiecanie lasu przewidziana 
jest w:  

a) kodeksie karnym  

b) kodeksie wykroczeń  

c) ustawie o ochronie przyrody  

 

8. Za palenie śmieci na podstawie ustawy o odpadach można być ukaranym:  

a) karą aresztu albo grzywny  

b) karą nagany 

 c) karą ograniczenia wolności  

 

9. Zniszczenie znacznej liczby roślin lub zwierząt na większym obszarze to tzw.:  

a) szkoda niemajątkowa  

b) szkoda całkowita  

c) szkoda w środowisku w znacznych rozmiarach 

 

10. Art. 131 pkt. 12 ustawy o ochronie przyrody reguluje odpowiedzialność karną za:  

a) wypalanie traw  

b) zabijanie zwierząt objętych ochroną  

c) zanieczyszczanie wód w jeziorach  

 

11. Do powstawania smogu w miastach najbardziej przyczynia się:  

a) ogrzewanie domów niskiej jakości węglem  

b) ruch pojazdów  

c) przemysł  



 

12. Najwięcej wody zużywa się:  

a) w rolnictwie  

b) w przemyśle odzieżowym  

c) w gospodarstwach domowych  

 

13. Urządzenia, które przekształcają energię słoneczną w energię elektryczną to:  

a) ogrzewalnie geotermiczne  

b) panele fotowoltaiczne  

c) moduły fotowoltaiczne  

 

14. Pojazdy wycofane z eksploatacji:  

a) powinny być przekazane do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów  

b) mogą jeździć po drogach bez ograniczeń  

c) mogą być przechowywane gdziekolwiek, byle nie przeszkadzały użytkownikom dróg  

 

15. Odnawialnym źródłem energii jest:  

a) węgiel  

b) ropa naftowa  

c) wiatr  

 

16. Światowy Dzień Ochrony Środowiska obchodzimy:  

a) 1 września  

b) 5 czerwca  

c) 15 czerwca  

 

17. Nagromadzenie jakiego gazu powoduje efekt cieplarniany?  

a) tlenek węgla CO  

b) neon 

c) dwutlenek węgla CO2  

 



                                                                                                                                                                                                       

18. Co oznacza skrót OZE  

a) odnawialne źródła energii  

b) odnawialne zasoby elektryczne  

c) optymalne zapotrzebowanie energetyczne  

 

19. Zwiększenie wysokości komina ciepłowni spowoduje:  

a) zmniejszenie stężeń zanieczyszczeń na terenach przyległych  

b) obniżenie emisji zanieczyszczeń  

c) nie ma istotnego wpływu na środowisko 

 

20. Kogeneracją nazywamy:  

a) wytwarzaniu gazu  

b) wytwarzanie pary wodnej  

c) wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej  

 

 


