
 

 

Quiz  

 
1. Czad to?  
a) tlenek węgla  
b) tlenek azotu  
c) tlenek siarki 
 
2. Paź królowej to: 
a) gatunek ptaka 
b) gatunek motyla  
 
3. Początek rzeki to: 
a) ujście 
b) źródło 
 
4. Czy dżdżownica jest pożyteczna? 
a) tak  
b) nie 
 
5. Co to jest recykling? 
a) powtórne przetwarzanie odpadów  
b) rodzaj zużytego papieru 
 
6. Jak się nazywa system ochrony przyrody obowiązujący w Unii Europejskiej? 
a) Park Narodowy  
b) Natura 2000  
c) Zielone Płuca Polski 
 
7. Po ilu latach rozłoży się butelka plastikowa rzucona w lesie? 
a) 10  
b) 500  
c) 2000 
 
8. W którym krajobrazie jest większa bioróżnorodność? 
a) wiejskim  
b) górskim  
c) miejskim 
 
9. Jakie gatunki zwierząt wyginęły na terenie Polski? 
a) żubr, wilk, ryś  
b) tur, drop  
c) niedźwiedź , orzeł 
 
10. Nauka o ochronie przyrody to: 
a) Botanika  
b) Socjologia  
c) Sozologia 
 
 



 

 

11. Gatunek ślimaka, który pospolicie występuje na terenie Polski to? 
a) Helix pomatia – ślimak winniczek 
b) Vertigo moulinsiana - Poczwarówka jajowata 
 
12. Największa ryba słodkowodna w Polsce to: 
a) Węgorz europejski  
b) Sandacz pospolity  
c) Sum pospolity 
 
13. Częściej pełza a nie skacze: 
a) Żaba  
b) Ropucha 
 
14. Poluje na żaby: 
a) Bocian  
b) Kowal bezskrzydły 
 
15. Kto gubi ogon? 
a) Jaszczurka 
b) Koń  
c) Padalec 
 
16. Komensalizm to: 
a) jeden osobnik czerpie korzyść ze związku z drugim  
b) oba osobniki odnoszą korzyść ze współpracy  
c) oba osobniki nie odnoszą korzyści 
 
17. Najszybszy owad na świecie to: 
a) Trzyszcz pospolity  
b) Konik polny  
c) Bogatka zwyczajna 
 
18. Który ptak podrzuca swojej jaja do gniazd innych ptaków? 
a) Jaskółka  
b) Kukułka  
c) Zimorodki 
 
19. Najpospolitsze drzewo w Polsce to: 
a) Jodła  
b) Świerk  
c) Sosna 
   
20. Pojemnik do segregacji odpadów w kolorze żółtym służy do: 
a) segregacji papieru  
b) segregacji szkła kolorowego  
c) segregacji plastiku i metalu 
 
 
  



 

 

Odpowiedzi: 
1.   A 
2.   B 
3.   B 
4.   A 
5.   A 
6.   B 
7.   B 
8.   B 
9.   B 
10. C 
11. A 
12. C 
13. B 
14. A 
15. A 
16. A 
17. A 
18. B 
19. C 
20. C 
 
  



 

 

 

 


